
 

 

SYLABUS 

 
rok akademicki 2018/2019 

 

Nazwa 

przedmiotu/modułu Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

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 ekonomiki i finansowania w ochronie zdrowia: 

- znajomość specyfiki rynku ochrony zdrowia 

- znajomość metod finansowania ochrony zdrowia 

- znajomość źródeł finansowania w ochronie zdrowia 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z 

podziałem na formy 

prowadzenia zajęć 

20 wykładów 

10 seminariów 

15 ćwiczeń 

Założenia i cele 

przedmiotu 

Student powinien posiąść podstawową wiedzę z zakresu organizacji systemu ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych  w Polsce oraz  zakresu podmiotowego i przedmiotowego 

ubezpieczeń 

Metody dydaktyczne 

 

- przekazywanie wiedzy w formie wykładu 

- opis przypadku 

- samodzielne dochodzenie do wiedzy 

- dyskusja 

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

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej przedmiot 
lek. med. Urszula Łapińska 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za 

dydaktykę 

dr n. med. Dominik Maślach 

 

Symbol  

i numer 

efektu 

kształcenia 

zgodnie ze 

standardami 

kształcenia 

oraz inne 

przedmiotow

e efekty 

kształcenia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Forma 

zajęć 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów kształcenia 

wiedza  

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z 

zakresu zdrowia publicznego, ochrony środowiska, 

epidemiologii i demografii 

W,S,Ć 

Metody podsumowujące : 

- zaliczenie pisemne (test 

jednokrotnego wyboru)  



W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, 

finansowania, organizacji i zarządzania w ochronie 

zdrowia 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

- ocena aktywności w czasie zajęć 

- zaliczenia cząstkowe 

- zaliczenia wstępne 

- opis przypadku 
W11 

Jest świadom znaczenia nauk psychospołecznych dla 

zdrowia i jego ochrony 

umiejętności 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z 

zakresu zdrowia publicznego, ochrony środowiska, 

epidemiologii i demografii 

S,Ć 

Metody podsumowujące np.: 

- egzamin praktyczny (realizacja 

określonego zadania)  

Metody formujące, np. 

- obserwacja pracy studenta 

- ocena aktywności w czasie zajęć 

- zaliczenia cząstkowe 

- opis przypadku 

kompetencje społeczne 

K18 
Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i 

zespołu 
Ć 

Metody podsumowujące : 

- ocenianie ciągłe przez nauczyciela 

(obserwacja) 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

- dyskusja w czasie zajęć 

K2 
Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia 

zawodowego i osobistego 
S, Ć 

 

Punkty ECTS  2,0 

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) 15 

3. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów) 10 

4. Realizacja przedmiotu: fakultety - 

5. Udział w konsultacjach 
raz w tygodniu (wg planu konsultacji osoby 

prowadzącej) 

 godziny razem: 45 

Samodzielna praca studenta: 

1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i 

praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu 

przypadku itp.) 

5 

2. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów 5 

3. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 

końcowego 
5 

 godziny razem: 15 

  

Treści programowe przedmiotu:  

Efekty kształcenia  

(symbol i numer) 

tematyka 

Wykłady 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zarządzania w ochronie zdrowia  

Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. 

Zabezpieczenie społeczne- pojęcie, formy 

i funkcje zabezpieczenia społecznego. 

Zakres ubezpieczenia społecznego w 

Polsce. (4 godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

W11 

Ubezpieczenia społeczne w razie choroby 

lub macierzyństwa. (4 godz.) 



Jest świadom znaczenia nauk psycho-społecznych dla zdrowia i jego ochrony 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

Ubezpieczenia społeczne w razie 

długotrwałej niezdolności do pracy. (4 

godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

Ubezpieczenia społeczne w razie wypadku 

przy pracy lub choroby zawodowej. (4 

godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ochronie zdrowia 

Organizacja systemu ubezpieczeń 

zdrowotnych w Polsce. (4 godz.) 

Seminarium 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

Rozwój systemu zabezpieczenia 

społecznego w Europie i Polsce. (1 godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

W11 

Jest świadom znaczenia nauk psycho-społecznych dla zdrowia i jego ochrony 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

Wypadek w drodze do/z pracy- definicja, 

cechy, należne świadczenia. (2 godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

System zabezpieczenia emerytalnego w 

Polsce. (3 godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

K2 

Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego. 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy 

ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. 

Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne w 

Polsce. (4 godz.) 

Ćwiczenia 



W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

K2 

Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego. 

K18 

Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i zespołu 

Obliczanie składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne- analiza 

przypadków. (2 godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

K2 

Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego.  

K18 

Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i zespołu 

Świadczenia pieniężne w razie choroby i 

macierzyństwa- studia przypadków. (3 

godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego, , ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

K2 

Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego.  

Należne świadczenia z ubezpieczenia 

rentowego-studia przypadków. (2 godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego, , ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

K2 

Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego. 

K18 

Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i zespołu 

Świadczenia z ubezpieczenia 

wypadkowego- studia przypadków. (3 

godz.) 

W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

W11 

Jest świadom znaczenia nauk psycho-społecznych dla zdrowia i jego ochrony 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu 

zdrowia publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

K2 

Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego. 

Emerytury wg tzw. „starych” i „nowych 

zasad”- studia przypadków. (2 godz.) 



W44 

Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia 

publicznego, ochrony środowiska, epidemiologii i demografii 

W9 

Posiada ogólną znajomość podstaw ekonomii, finansowania, organizacji i 

zdrowotnych w ochronie zdrowia 

U6 

Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia 

publicznego 

K2 

Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego. 

K18 

Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i zespołu 

Obliczanie wysokości wynagrodzeń przy 

różnych typach umów. (3 godz.) 

 

Literatura podstawowa: (1-2 pozycje) 

- Jędrasik-Jankowska I: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego.  LexisNexis, Warszawa 2011 

- Zbiór ustaw: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 

roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje) 

- Ubezpieczenia społeczne 2012, Meritum Wolters Kluwer, Warszawa, 2013 

 

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. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………... 
(data i podpis osoby sporządzającej sylabus) 

 

 

 

……………………………………………………..         ………………………….. 
(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                   oraz                      koordynatora przedmiotu) 


