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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek ELEKTRORADIOLOGIA 

Profil kształcenia  □ ogólnoakademicki    ■  praktyczny   □ inny jaki………………………………………. 

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Zakład  Zdrowia Publicznego 

Kontakt (tel./email): tel. (85) 686 50 55/ e-mail: zzp@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. o zdr. Dominik Maślach 

Osoba(y) prowadząca(e) mgr Dominika M. Ziembicka 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
Podstawy zdrowia publicznego; Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)  □   II stopnia (magisterskie) ■ 
 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  ■   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  □     II  moduł I  ■  III  □          Semestr studiów: 1   ■   2  □     3   □   4  □  5  □   6  □ 

Nazwa przedmiotu:  ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM ECTS 
1 

Kod modułu  

Typ przedmiotu:  Obowiązkowy ■ fakultatywny □ 
Rodzaj przedmiotu:  Kształcenia ogólnego ■     podstawowy □     kierunkowy/profilowy     □    inny………………………□ 
Język wykładowy:  polski   ■     obcy   □ 
Miejsce realizacji : 
 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - 

PRAKTYK ZAWODOWYCH - 

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  20 h 

Samokształcenie  10 h 
RAZEM  30 h 



 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 
 

 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 
 

 

W wyniku realizacji przedmiotu student uzyska podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania 

podmiotem leczniczym, w tym, m.in.: specyfiki zarządzania w ochronie zdrowia, elementów otoczenia podmiotu 

leczniczego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz outsourcingu usług w podmiocie leczniczym. 

Metody dydaktyczne 
 

Wykład, dyskusja, opis przypadku, pokaz prezentacji 

Narzędzia 

dydaktyczne 
 rzutnik multimedialny 

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  
METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 
*** 

Podsumowujące

** 
 

WIEDZA 
 

P_W01  Zna podstawy zarządzania i marketingu w ochronie zdrowia w obszarze 

organizowania i kierowania podmiotem leczniczym  

W21  bieżąca 

informacja 

zwrotna    

Zaliczenie pisemne 

lub ustne 

W 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

P_U01  Korzysta z dostępnych baz wiedzy nauki o zdrowiu, interpretuje i 

wyciąga wnioski oraz formułuje opinie z wiadomości związanych z 

kompetencjami zawodowymi w zakresie organizacji i zarządzania.  

U15  bieżąca 

informacja 

zwrotna    

Zaliczenie pisemne 

lub ustne  

W 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 
 

P_K01  Organizuje pracę własną, współpracuje w zespole diagnostyczno-

terapeutycznym. Wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi 

zorganizować pracę zespołu.  

K04  obserwacja 

studenta 

podczas zajęć 

wymagających 

wiedzy i 

umiejętności, 

ocena 

aktywności 
studenta 

Przedłużona 

obserwacja 

studenta.  

W 



 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  
 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 20 h 
Udział w ćwiczeniach/ laboratoriach (wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów)  
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (udział nieobowiązkowy) (+2 h) 
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 

(wg planu studiów) 
20 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  
Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….  
Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  
Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie 10 h 
Sumaryczne obciążenie pracy studenta  
                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

30 h (+2h) 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  1 pkt 
 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 
 

 Liczba godzin 
 

WYKŁADY 1. Specyfika zarządzania podmiotem leczniczym. Elementy otoczenia organizacji podmiotu leczniczego. 3 h 
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym. 3 h 
3. Kierowanie i przywództwo w podmiocie leczniczym. 3 h 
4. Jakość w podmiocie leczniczym. 3 h 

5. Podstawowe narzędzia doskonalenia jakości w podmiocie leczniczym. Metoda Pareto-Lorentza. 3 h 
6. Analiza 5 sił Portera jako metoda analizy otoczenia konkurencyjnego podmiotu leczniczego. Analiza 

PEST. Wykorzystanie diagramu przyczynowo - skutkowego w procesie podejmowania decyzji w 

podmiocie leczniczym. 
3 h 

 7. Outsourcing usług w podmiocie leczniczym. 2 h 



LITERATURA   
 

PODSTAWOWA 1. Kautsch M. (red.) Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2015; 

2. Walshe K., Smith J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, 2011. 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 
 

1. Dykowska G., Możdżonek M., Opolski K., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i 

praktyka, CeDeWu, 2009. 
 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 
NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3,5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4,5 NA OCENĘ 5 

P-W01 Student uzyskał minimum 

60% punktów z pisemnego 

lub ustnego sprawdzianu 

wiedzy 

Student uzyskał minimum 

70% punktów  z 

pisemnego lub ustnego 

sprawdzianu wiedzy 

Student uzyskał minimum 

80% punktów z 

pisemnego lub ustnego 

sprawdzianu wiedzy 

Student uzyskał minimum 

90% punktów z 

pisemnego lub ustnego 

sprawdzianu wiedzy 

Student uzyskał 

minimum 95% 

punktów z 

pisemnego lub 

ustnego sprawdzianu 

wiedzy 

 

P-U01 Student uzyskał minimum 

60% punktów z: zadań 

wymagających 

umiejętności wskazanych w 

sylabusie.  

 

Student uzyskał minimum 

70% punktów z: zadań 

wymagających 

umiejętności wskazanych 

w sylabusie.  

Student uzyskał minimum 

80% punktów z: zadań 

wymagających 

umiejętności wskazanych 

w sylabusie.  

Student uzyskał minimum 

90% punktów z: zadań 

wymagających 

umiejętności wskazanych 

w sylabusie.  

Student uzyskał 

minimum 95% 

punktów z: zadań 

wymagających 

umiejętności 

wskazanych w 

sylabusie.  

P_K01 Student wykazał się danymi 

kompetencjami w stopniu 

minimalnym, 

wystarczającym do 

zaliczenia.  

Student wykazał się danymi 

kompetencjami stopniu 

minimalnym, 

wystarczającym do 

zaliczenia i rokującym na 

dalszy rozwój.  

Student wykazał się 

danymi kompetencjami w 

stopniu dobrym.  

Student wykazał się 

danymi kompetencjami w 

stopniu dobrym i 

rokującym na dalszy 

rozwój.  

Student wykazał się 

danymi 

kompetencjami w 

stopniu bardzo 

dobrym i rokującym 

na dalszy rozwój.  

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  
  

Końcowe zaliczenie przedmiotu ma formę sprawdzianu pisemnego lub ustnego (sprawdzian wiedzy+ sprawdzian umiejętności).     
W trakcie zajęć student jest oceniany w zakresie jego kompetencji (wg kryteriów jak wyżej). 



Student zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach. Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić oraz uzgodnić z prowadzącym formę zaliczenia. 

 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 
□  egzamin teoretyczny pisemny 
□  egzamin teoretyczny ustny 
□   egzamin praktyczny 
■ zaliczenie 
 Data opracowania programu: 
 

Program opracowała: 
mgr Dominika M. Ziembicka 

 


