
 

 

 

SYLABUS 
 

rok akademicki 2018/2019 

 

Nazwa 

przedmiotu/modułu Polityka zdrowotna 

Nazwa jednostki/-ek w 

której/ -ych jest 

przedmiot realizowany 

Zakład Zdrowia Publicznego  

e-mail jednostki zzp@umb.edu.pl 

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

Nazwa kierunku studiów Techniki Dentystyczne 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne                                  niestacjonarne  

Język przedmiotu polski                                                 angielski  

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy                               fakultatywny  

Rok studiów/semestr 

 

I    II    III    IV  

   V   VI  

 

 

1    2    3    4  5    6      7    8    10  

11    12  

 

Przedmioty 

wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 

Podstawy zdrowia publicznego, Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia  

Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich 

lat studiów 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z 

podziałem na formy 

prowadzenia zajęć 

40 godzin łącznie, wykład – 20 godzin, seminaria – 20 godzin 

Założenia i cele 

przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu 

polityki zdrowotnej rozumianej jako działalność administracji rządowej i samorządowej i 

organizacji pozarządowych obejmującej sprawy dotyczące utrzymania bezpieczeństwa 

zdrowotnego i poprawy stanu zdrowia populacji oraz działań o charakterze 

profilaktycznym.   

Metody dydaktyczne 

 

- przekazywanie wiedzy w formie wykładu 

- konsultacje - raz w tygodniu (wg planu konsultacji osoby prowadzącej przedmiot) 

- dyskusja 

- prezentacja 

- analiza literatury 

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej przedmiot 
dr Agnieszka Genowska 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za 

dydaktykę 

Dr Dominik Maślach  

 
Symbol  

i numer 

efektu 

kształcenia 

zgodnie ze 

standardam

i kształcenia 

oraz inne 

przedmioto

we efekty 

kształcenia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Forma 

zajęć 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów kształcenia 

wiedza  

W8 
Posiada ogólna znajomość podstawowych pojęć w 

zakresie zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej  

Wykład, 

seminari

Metody podsumowujące: 

- egzamin pisemny (test wiedzy 



um jednokrotnego wyboru) oraz zadania 

praktyczne do rozwiązania przez 

studenta 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

-  ocena przygotowania do zajęć 

W35 
Zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych 

wobec pacjenta/klienta/grupy społecznej 

Wykład, 

seminari

um 

W48 

Zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w 

ramach polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i 

międzynarodowym  

Wykład, 

seminari

um 

umiejętności 

U6 
Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z 

zakresu zdrowia publicznego i polityki  zdrowotnej  

seminari

um 

Metody podsumowujące: 

- egzamin pisemny (zadania 

praktyczne do rozwiązania) 

-projekt, prezentacja 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

-  ocena aktywności w czasie zajęć 

-  dyskusja w czasie zajęć 

-  prezentacja 

- wykonanie studium przypadku 

U14 
Umie prowadzić dokumentację dotyczącą swojej 

działalności   

seminari

um 

U44 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, 

w języku polskim, w zakresie wybranych elementów  

systemu ochrony zdrowia dotyczących opieki 

zdrowotnej i profilaktyki skierowanej do społeczeństwa 

seminari

um 

    

kompetencje społeczne 

K3 Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia 

zawodowego 

seminari

um Metody podsumowujące:  

- ocenianie ciągłe przez nauczyciela 

(obserwacja) 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

- dyskusja w czasie zajęć 

-  prezentacja 

K4 
Właściwie organizuje pracę własną i zespołu.  seminari

um 

K18 

Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i 

zespołu 

 

seminari

um 

K23 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z 

wykonywaniem zawodu. 

seminari

um 

 

Punkty ECTS 2 pkt 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Liczba godzin na zrealizowanie aktywności  

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego: 

1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów) 20 

2. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)  

3. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów) 20 

4. Realizacja przedmiotu: fakultety  

5. Udział w konsultacjach  

 godziny razem:            40 

Samodzielna praca studenta: 

1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.: 

1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i 

praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu 

przypadku itp.) 

15 

2. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów 10 

3. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 

końcowego 
10 

 godziny razem: 

 

Treści programowe przedmiotu:  

Efekty kształcenia  

(symbol i numer) 

tematyka 

 Wykłady  

W8, W35,W48 

W8, W48 

W8, W35 

W8, W48,  

W35 

1.Podstawowe pojęcia w polityce zdrowotnej (3h) 

2.Polityka zdrowotna w procesie politycznym (2h) 

3.Tradycyjne i nowe modele systemów zdrowotnych (3h) 

4. Funkcje i zadania krajowych instytucji ochrony zdrowia (2h) 

5.Kierunki oddziaływań polityki zdrowotnej (2h) 



W8 

W8, W35 

W8, W48 

 

6. Decentralizacja zarządzania funkcjami zdrowotnymi państwa (3h) 

7. Uwarunkowania zmian systemów ochrony zdrowia (2h) 

8.Mechanizmy realizacji polityki zdrowotnej przez instytucje publiczne i 

niepubliczne (3h) 

 Seminaria  

U6, K3 

 

U44,K18 

U6, K23 

U6, U14, K4,U44 

U14, K18 

U6,U44, K23 

 

U6, U14, K3 

K4,U44 

1.Poziom międzynarodowy polityki zdrowotnej -  globalny: ONZ, WHO, MOP; 

regionalny: Rada Europy, Unia Europejska (3h) 

2.Rola administracji rządowej i samorządowej w polityce zdrowotnej  (3h) 

3. Instrumenty realizacji polityki zdrowotnej (3h) 

4.Identyfikacja zadań w sektorze ochrony zdrowia (2h) 

5.Sektor pozarządowy w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji (2h) 

6.Zależności między oddziaływaniem systemu polityki społecznej a funkcjonowanie 

sektora ochrony zdrowia (2h) 

7.Przykłady dobrej praktyki w systemach ochrony zdrowia– analiza przypadku (3h) 

8.Aktualne problemy i wyzwania systemu ochrony zdrowia w Polsce (2h) 

 

Literatura podstawowa:  

1. Włodarczyk C. Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Wolter Kluwer Bussines, Warszawa 2010.  

2. Kowalska I, Mokrzycka A. Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej – europejskiej – krajowej. Diffin, 

Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Aspekty prawne i socjologiczne. Praca pod red. T. Mróz. Temida 

2, Białystok 2012.  

2.  Karski J.: Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, CeDeWu, 2008  

 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

Dopuszczenie do zaliczenia końcowego przedmiotu związane jest z uzyskaniem minimum stopnia dostatecznego w każdym 

z trzech efektów: wiedza, umiejętności, kompetencje  uzyskanych podczas zajęć przewidywanych programem.  

Jeśli student uzyska na zajęciach średnią z trzech ww efektów równą lub powyżej 4,5 uzyskuje automatycznie zaliczenie 

przedmiotu. 

Pozostali studenci przystępują do zaliczenia końcowego przedmiotu, który ma formę pisemną obejmującą test wiedzy 

jednokrotnego wyboru oraz zadania praktyczne do rozwiązania przez studenta. Uzyskanie zaliczenia końcowego wymaga 

zdobycia minimum stopnia dostatecznego  z zakresu wiedzy  i umiejętności. 

Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić oraz uzgodnić z prowadzącym formę ich zaliczenia 

 

 

 

 

10.09.2018   dr n. o zdr. Agnieszka Genowska 
(data i podpis osoby sporządzającej sylabus) 

 

 

10.09.2018   dr n. med. Dominik Maślach                                            dr n. o zdr. Agnieszka Genowska 
(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora przedmiotu) 

 


