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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia  □  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO 

Kontakt (tel./email): 85 686 5055; zzp@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. med. Dominik Maślach 

Osoba(y) prowadząca(e)  

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
- 

Poziom studiów:  I stopnia (licencjackie)  

Rodzaj studiów:  stacjonarne  ■   niestacjonarne □ 

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

Nazwa modułu/przedmiotu:  Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i na świecie ECTS 1 Kod modułu  

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy (przedmiot do wyboru A) ■   fakultatywny  □ 



 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  □   podstawowy    X     kierunkowy/profilowy      

Język wykładowy:  polski   X    obcy   □ 

Miejsce realizacji : 
ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - 

PRAKTYK ZAWODOWYCH - 

FORMA KSZTAŁCENIA Liczba godzin  

Wykład  10 

Seminaria 10 

Bez nauczyciela 10 

RAZEM  30 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 

 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 
 

 

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy dotyczącej systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie; nabycie 

podstawowych umiejętności analizy oceny różnych systemów opieki zdrowotnej (wad i zalet). 

Metody dydaktyczne wykład, pogadanka, dyskusja  

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 

   Formujące Podsumowujące  

WIEDZA 

W1 Potrafi scharakteryzować zagadnienia związane z 

funkcjonowaniem podmiotów sektora ochrony zdrowia oraz ich 

relacji z otoczeniem ze strukturami organizacyjnymi mającymi 

zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej oraz problemami 

ewaluacji i kontroli w ochronie zdrowia 

III W_28 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

test wielokrotnego 

wyboru , pytania 

otwarte 

W 

W2 

Zna rolę państwa w ochronie zdrowia w Polsce i w wybranych 

krajach Unii Europejskiej. 
III W_19 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

test wielokrotnego 

wyboru, pytania 

otwarte 

W, S 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 Potrafi  wskazać rolę państwa w ochronie zdrowia. 
 III U_13 

Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć 

Realizacja zleconego 

zadania 
W, S 

U2 

Analizuje specyfikę systemu oraz istotę prowadzonych reform 
Umie ocenić funkcjonowanie poszczególnych poziomów systemu 

– podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistki ambulatoryjnej, 

lecznictwa szpitalnego różnych poziomów referencji oraz 

instytucji zdrowia publicznego. 

 III U_14 

Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć 

Realizacja zleconego 

zadania 
W, S 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

K1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie III K_06 

 Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego  

 
S 



 

K2 
ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane samodzielnie  III K_04 

 Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego  

 
S 

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), w tym: 10 
Udział w wykładach (wg planu studiów) 10 

Udział w seminariach (wg planu studiów) 10 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta, w tym: 10 

Przygotowanie do zajęć i zaliczenia 10 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta                                                                                                       Godziny 

ogółem                                                                                                                                                                
30 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  1 
TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 Liczba godzin 

WYKŁAD 1. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce 3 
1/3 

2. Poziomy opieki zdrowotnej w Polsce. 3 
1/3 

3. Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, rynek zdrowia czy służba zdrowia?  3 
1/3 

SEMINARIUM 1. Model a system opieki zdrowotnej, ochrona zdrowia a opieka zdrowotna 3 
1/3 

2. Systemy opieki zdrowotnej na świecie  3 
1/3 

3. Finansowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce  3 
1/3 

LITERATURA   

PODSTAWOWA 1. Krajowe ramy strategiczne, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Warszawa, lipiec 2015 r. 

UZUPEŁNIAJĄCA 
2. Publikacje GUS dot. ochrony zdrowia, m.in. Zdrowie i ochrona zdrowia, Ochrona Zdrowia w gospodarstwach 

domowych 
3.  Suchecka J. Finansowanie ochrony zdrowia - wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Kraków 2011 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
(procentowe, minimalny próg osiągniecia zamierzonych efektów – 60%) 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 
NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 NA OCENĘ 5 

wyżej wymienione 

formujące metody 

weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

60% 70% 80% 90% 100% 



 

kształcenia oceniono 

systemem 

procentowym  
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  
Student osiągnął zamierzone efekty kształcenia na poziomie 60% oraz zaliczył pozytywnie (uzyskał minimum 60% z możliwych do zdobycia punktów) test 

pisemny. 
Podsumowujące  metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych (wiedza) oceniona się metodą testu pisemnego (pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte) 
Efekty nr U1  - U3   (umiejętności) oceniane są metodą:  
• Realizacji zleconego zadania i pytania otwartych (zadań) 
Efekty K 1 – K 2 (kompetencje) oceniane są metodą: 
•  
OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 
□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 
□  egzamin teoretyczny pisemny 
□  egzamin teoretyczny ustny 
□   egzamin praktyczny 
X zaliczenie 

Data sporządzenia sylabusa:  Program opracowała: dr Magdalena Zalewska 

 

 


