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Nazwa przedmiotu Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia 
Nazwa jednostki w której 

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  9  10  

11   12  

 

Przedmioty wprowadzające 

wraz z wymaganiami 

wstępnymi 

Ekonomia – osiągnięcie efektów kształcenia określonych dla tego przedmiotu 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia 

zajęć 

Liczba godzin dydaktycznych – 30 

wykłady - 15 

ćwiczenia- 15 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomiki zdrowia i 

zarządzania finansami w ochronie zdrowia. Student pozna prawa zachodzące między 

podmiotami na rynku usług zdrowotnych. W toku zajęć zostaną omówione źródła i sposoby 

finansowania opieki zdrowotnej i wskazane praktyczne rozwiązania najczęstszych 

problemów ekonomiczno-finansowych w ochronie zdrowia. 

Metody dydaktyczne 

 

- przekazywanie wiedzy w formie wykładu 

- konsultacje (organizowane w indywidualnych przypadkach) 

- dyskusja 

- prezentacja 

- samodzielne dochodzenie do wiedzy 

- analiza literatury 

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej przedmiot 
mgr Katarzyna Cwalina 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za 

dydaktykę 

dr n. med. Dominik Maślach 

 

Symbol  

i numer efektu 

kształcenia 

zgodnie ze 

standardami 

kształcenia oraz 

inne przedmiotowe 

efekty 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Forma 

zajęć 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów kształcenia 

wiedza  

W95 

Posiada wiedzę w zakresie zagadnień związanych z 

ekonomiką zdrowia, zarządzaniem finansami w 

ochronie zdrowia, uwarunkowaniami 

ekonomicznymi funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia. 

Wykłady/

ćwiczenia 

- obserwacja pracy studenta 

- ocena aktywności w czasie 

zajęć 

- ocena przygotowania do 

zajęć 

- dyskusja w czasie zajęć W96 Zna podstawowe pojęcia dotyczące ekonomiki Wykłady/



zdrowia, podmiotów w opiece zdrowotnej, źródeł i 

modeli finansowania ochrony zdrowia oraz metod 

zakupu świadczeń zdrowotnych. 

ćwiczenia - zaliczenia cząstkowe 

- zaliczenia wstępne 

- opis przypadku 

W45 

Zna podstawowe pojęcia dotyczące podmiotów w 

opiece zdrowotnej, źródeł i modeli finansowania 

ochrony zdrowia oraz metod zakupu świadczeń 

zdrowotnych. 

 

Wykłady/

ćwiczenia 

umiejętności 

U38 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk.  

Wykłady/

ćwiczenia 

- realizacja określonego 

zadania 

- projekt, prezentacja 

Metody formujące: 

- obserwacja pracy studenta 

- ocena aktywności w czasie 

zajęć 

- ocena przygotowania do 

zajęć 

- dyskusja w czasie zajęć 

U39 
Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 

problemów i proponuje w tym zakresie 

odpowiednie rozstrzygnięcia. 

ćwiczenia 

U40 
Potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące 

omawianych zagadnień. 
ćwiczenia 

kompetencje społeczne 

K12 Potrafi współdziałać i  pracować w grupie. ćwiczenia 

Metody podsumowujące: 

- ocenianie ciągłe przez 

nauczyciela (obserwacja) 

Metody formujące 

- obserwacja pracy studenta 

- dyskusja w czasie zajęć 
K32 

Potrafi formułować opinie dotyczące wybranych 

zagadnień. 

Wykłady/

ćwiczenia 

 

Punkty ECTS 1,5  

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Liczba godzin na zrealizowanie aktywności  

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego: 

1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów) 15 

2. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów) 15 

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

4. Realizacja przedmiotu: fakultety - 

5. Udział w konsultacjach 
2 godz. (wg harmonogramu konsultacji 

prowadzącego) 

 godziny razem: 30 

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.) 

 

2. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów  

3. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 

końcowego 
 

 godziny razem: 

  

Treści programowe przedmiotu:  

Efekty kształcenia  

(symbol i numer) 

Tematyka  

W95; U38; K32 
Ekonomika zdrowia – podstawowe definicje, zakres przedmiotu i 

jego znaczenie (wykład) 

W95; U38; K32 System ochrony zdrowia w Polsce i na świecie (wykład) 

W96; U38; K32 
Struktura finansowania ochrony zdrowia. Podmioty w opiece 

zdrowotnej i możliwe relacje między nimi (wykład) 

W96; U38; K32 Źródła finansowania ochrony zdrowia (wykład) 

W46; U38; K32 Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia (wykład) 



W46; U38; U40 Mierniki zdrowia (ćwiczenie) 

W46; U38; U40 
Koszty w opiece zdrowotnej(ćwiczenie) 

W95;  W46; U38;U40 Metody finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (ćwiczenie) 

W46; U39; K32 
Planowanie budżetu programu polityki zdrowotnej finansowanego 

ze środków publicznych. (ćwiczenie) 

W96; U38;  K12 
Struktura finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach 

(ćwiczenie) 

 

Literatura podstawowa: (1-2 pozycje) 

1.Getzen T. Ekonomika zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 

2.Suchecka J (red.), Finansowanie ochrony zdrowia, Wybrane zagadnienia, ABC, Warszawa, 2011. 

Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje) 

1.Morris S, Devlin N, parkin D, Ekonomia w ochronie zdrowia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011. 

 

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

Uzyskanie zaliczenia uzależnione jest od obecności na zajęciach. Możliwa jedna nieobecność. Każda kolejna nieobecność 

wiąże się z koniecznością usprawiedliwienia i odrobienia w ciągu 2 tygodni.  

Zaliczenie przedmiotu:  

Uzyskanie minimum 60% z punktów z zaliczenia końcowego. 

Aktywna postawa na ćwiczeniach – zaliczenie części ćwiczeniowej. 

 

 

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

 

 

 

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


