Opis studiów na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia
studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzina nauk społecznych
studia pierwszego stopnia dają absolwentowi/absolwentce tytuł zawodowy licencjata
Charakterystyka kierunku
Studia na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia mają na celu kształcenie profesjonalistów:


posiadających wysokie kompetencje i umiejących stosować narzędzia zarządcze,
ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zarządczych
zachodzących w sektorze ochrony zdrowia



prawidłowo identyfikujących naczelne zadanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest
utrzymanie zdrowia społeczeństwa na najwyższym poziomie, a w przypadku
wystąpienia problemów - ratowanie zdrowia i życia ludzkiego

Głównym celem zmian podejmowanych od lat w sektorze ochrony zdrowia jest poszukiwanie
i wdrażanie optymalnych rozwiązań na rzecz skuteczności i efektywności działania podmiotów
leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego oraz centralnych jednostek administracji
państwowej, odpowiedzialnych za kwestie zdrowia swoich obywateli.
Cel ten może być osiągnięty poprzez:


dobrą organizację



profesjonalne zarządzanie



racjonalne wydatkowanie środków

Uzasadnieniem studiowania na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia jest stale
występujące wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych do:


profesjonalnego wspomagania procesu zarządzania podmiotami leczniczymi,



zarządzania finansami w różnych instytucjach na poziomie lokalnym i krajowym w
sektorze ochrony zdrowia,



kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach
leczniczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Uniwersytet Jagielloński nie oferuje programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się. Także w skali kraju kierunek jest unikatowy ze względu na oparte na współpracy
dwóch wydziałów interdyscyplinarne podejście do kwestii zarządczych, powstających
w sektorze ochrony zdrowia
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Gwarancję zapewnienia najwyższej jakości kształcenia na tym kierunku studiów stanowią:


wieloletnie doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu nauczycieli Instytutu Zdrowia
Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Instytutów Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej: Spraw Publicznych, Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w kształceniu przed- i
podyplomowym



ścisła współpraca z instytucjami ochrony zdrowia i wiodącymi instytucjami
akademickimi w kraju i za jego granicami



doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w obszarach stanowiących przedmiot
nauczania

Koncepcja kształcenia
Kierunek Zarządzanie w ochronie zdrowia wpisuje się w Misję Uniwersytetu Jagiellońskiego i
jego przewodnią dewizę plus ratio quam vis. Uniwersytet powołany jest nie tylko do kształcenia
wysokiej klasy profesjonalistów, ale również do wychowania dojrzałych obywateli umiejących
samodzielnie i kreatywnie rozwiązywać stawiane przed nimi zadania, szanując najważniejsze
humanistyczne i społeczne wartości, w tym wartości życia i zdrowia ludzkiego. Koncepcja
kształcenia i założone dla kierunku efekty uczenia się gwarantują realizację tej misji.
Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, zapewniająca wysoki poziom
interdyscyplinarności i holistyczne podejście do problemów natury organizacyjnej, zarządczej
i ekonomicznej, występujących w jednostkach ochrony zdrowia. Koncepcja kształcenia
uwzględnia nie tylko potrzebę przygotowania profesjonalnych kadr, wyposażonych w wiedzę
i umiejętności rozwiązywania problemów natury zarządczej i komunikacyjnej, ale również
rozumiejących specyfikę sektora ochrony zdrowia, w którym cele biznesowe
podporządkowane są celom humanistycznym.
Cele kształcenia
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1. Przygotowanie przyszłych pracowników jednostek funkcjonujących w sektorze ochrony
zdrowia i instytucjach z nim współpracujących, którzy będą potrafili zastosować
różnorodne narzędzia organizacyjne, zarządcze, ekonomiczne, prawne i komunikacyjne do
poprawy efektywności i skuteczności działania różnych podmiotów sektora ochrony
zdrowia, a co za tym idzie całego systemu zdrowotnego.
2. Wykształcenie u studentów/studentek kompetencji, niezbędnych do podjęcia pracy na
niemedycznych stanowiskach samodzielnych i wykonawczych w instytucjach szeroko
rozumianego sektora ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań
wymagających definiowania i rozwiązywania problemów zarządczych, ekonomicznych,
organizacyjnych i komunikacyjnych.
Potrzeby społeczno-gospodarcze
Badania wskazują na zwiększające się zapotrzebowanie na rynku usług zdrowotnych na
profesjonalistów z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Potwierdzeniem tego
zapotrzebowania jest szereg zjawisk zachodzących w systemie ochrony zdrowia m.in.:


rosnąca profesjonalizacja zarządzania - obecnie w Polsce na stanowiskach dyrektorów
szpitali większość stanowią nie-lekarze,



zwiększające się obciążenia administracyjne kadr medycznych, na które nakładają się
coraz poważniejsze problemy z pozyskaniem przez podmioty lecznicze personelu
medycznego. Wymaga to wprowadzenia do systemu pracowników, mogących
odciążyć personel medyczny w czynnościach administracyjnych,



rosnące znaczenie opieki koordynowanej, której realizacja wymaga posiadania przez
pracowników nowych kompetencji w zakresie komunikowania się z pacjentem i
zespołem terapeutycznym, negocjacji, a także rozliczania świadczeń z NFZ,



coraz większe problemy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organów z
prowadzeniem nadzoru nad podległymi im podmiotami leczniczymi. Dodatkowo
samorząd terytorialny potrzebuje specjalistów z zarządzania w ochronie zdrowia nie
tylko do wypełniania swojej funkcji właścicielskiej w stosunku do ww. podmiotów, ale
także do prowadzenia efektywnej polityki zdrowotnej na poziomie lokalnym,
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coraz intensywniejszy postęp technologiczny



silna presja ze strony firm farmaceutycznych i aparaturowych, które usiłują
wprowadzić swoje produkty, czasami o wątpliwej wartości



zwiększające się wymagania ze strony społeczeństwa - coraz starszego i oczekującego
większej liczby usług i lepszej jakościowo opieki



coraz węższa specjalizacja zarządzania w całej gospodarce i konieczność zarządzania
wszystkimi jej dziedzinami w określonej specjalizacji (zdrowie, sport, kultura, itp.)

Kontakty z absolwentami kierunku Zdrowie publiczne oraz kierunków oferowanych na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej wskazują jednoznacznie na znaczenie
kompetencji zarządczych w ochronie zdrowia na różnych stanowiskach, w takich instytucjach
jak np. publiczne i prywatne podmioty lecznicze, administracja rządowa i samorządowa,
płatnicy, organizacje pozarządowe, itd. Zarządzający w ochronie zdrowia musi stać się
rzecznikiem publicznych pieniędzy, władzy politycznej i szerokich rzesz społeczeństwa
w coraz bardziej komplikującym się systemie.
Absolwent potrafi i umie:


prawidłowo zidentyfikować i ocenić wpływ organizacyjnych, zarządczych,
ekonomicznych, prawnych, politycznych, komunikacyjnych i epidemiologicznych
uwarunkowań funkcjonowania sektora ochrony zdrowia



zna i rozumie zasady zarządzania podmiotami leczniczymi, a także koordynowania
opieką zdrowotną i zarządzania programami zdrowotnymi opartymi na wiarygodnej
informacji i dowodach naukowych



inicjować oraz brać udział w tworzeniu i wdrażaniu projektów w obszarze ochrony
zdrowia



zastosować różne narzędzia i metody zarządcze, ekonomiczne i administracyjne,
wykorzystywane w organizacjach ochrony zdrowia. Należą do nich, w szczególności
metody gromadzenia i analizy danych, uwzględniające specyfikę sektora ochrony
zdrowia
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samodzielnie zdobywać wiedzę i podejmować działania zmierzające do rozwoju
własnej kariery zawodowej

Absolwent skutecznie prezentuje własne opinie, wątpliwości i sugestie. Zna język angielski,
a w szczególności prawidłowo komunikuje się słownictwem specjalistycznym w zakresie
kierunku kształcenia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wiedza, umiejętności i kompetencje profesjonalne uzyskane w wyniku ukończenia studiów
należą do szczególnie poszukiwanych i deficytowych w sferze organizacji sektora ochrony
zdrowia oraz zarządzania poszczególnymi jego instytucjami.
Opis realizacji programu studiów
Program studiów jest interdyscyplinarny i obejmuje trzy etapy kształtowania wiedzy i
umiejętności studenta/studentki.
1. Student/studentka rozpoczyna studia od modułów wprowadzających, mających na celu
zbudowanie u studenta/studentki podstaw pojęciowych i umożliwiających rozwój
podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania i organizacji procesów zachodzących w
sektorze ochrony zdrowia. W ramach modułów wprowadzających, student/studentka
zapoznaje się z szeroko rozumianym otoczeniem człowieka: społecznym, ekonomicznym,
politycznym, organizacyjnym, a następnie zdobywa wiedzę z zakresu nauk podstawowych
dla kierunku (np. Podstawy zarządzania, Organizacja ochrony zdrowia w Polsce,
Statystyka, Socjologia organizacji, Ekonomia i finanse, Ekonomika zdrowia i ochrony
zdrowia, Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne, Polityka zdrowotna, Determinanty
zdrowia, Demografia, Główne problemy zdrowotne polskiej populacji).
2. Drugi etap, realizowany od drugiego semestru, polega na wszechstronnej prezentacji
specjalistycznych strategii i metod zarządzania w ochronie zdrowia (np. przedmioty:
Marketing i relacje z otoczeniem, Zarządzanie procesowe, Zarządzanie jednostkami opieki
zdrowotnej, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Zarządzanie jakością, Zarządzanie
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publiczne, Komunikacja społeczna i negocjacje, Kierowanie ludźmi w organizacjach
ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza, Biznes Plan).
3. Trzeci etap realizowany od czwartego semestru daje studentom/studentkom szansę na
rozwój zainteresowań i pogłębienie tematyki prezentowanej na wcześniejszym etapie.
Student/studentka wybiera cztery przedmioty z oferowanych siedmiu w ramach każdego z
4 bloków specjalistycznych takich, jak: komunikacja, finanse w ochronie zdrowia,
koordynowana opieka zdrowotna oraz zarządzanie jakością. Student/studentka uzyskuje
unikatową możliwość doboru proponowanych w blokach przedmiotów w indywidualną
ścieżkę specjalistyczną, łączącą zagadnienia specjalistyczne i pozwalającą nabyć
kompetencje szczególnie pożądane na rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia.
Na drugim i na trzecim roku studiów student/studentka odbywa praktyki zawodowe, dające
szansę wykorzystania zdobytej wiedzy oraz naukę praktycznych umiejętności niezbędnych w
pracy zawodowej. Na trzecim roku studiów studenci/studentki uczestniczą w seminariach
dyplomowych i przygotowują pracę licencjacką, która może też przyjmować formę projektu.
Program nauczania na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia jest interdyscyplinarny
i obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin nauki: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk
społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse nauki o polityce i administracji
oraz nauki o komunikowaniu i mediach).

Studenci mogą się włączać w pracę:


studenckich kół naukowych funkcjonujących przy Instytucie Zdrowia Publicznego
(Prawa w ochronie zdrowia, Ewolucyjnych Podstaw Zdrowia, Epidemiologii i Badań
Populacyjnych, Promocji Zdrowia, Oceny Leków i Badań Klinicznych,
Farmakoekonomiki i Oceny Technologii Medycznych, Koła Naukowego przy
Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami) oraz studenckich kół naukowych na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Meritum, Innowatorzy Zarządzania,
Focus, Badaczy Rozwoju, Strateg, Oeconomicus oraz Koło Naukowe Studentów
Dziennikarstwa UJ)
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projektów badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych



opracowywania tekstów popularnonaukowych publikowanych na Blogu Zdrowia
Publicznego

Ponadto studenci/studentki mogą skorzystać z programu wymiany ERASMUS i wyjechać na
jeden lub dwa semestry na studia zagraniczne prowadzone przez partnerskie uczelnie m.in.: w
Niemczech, Portugalii, Norwegii, Danii, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji, Belgii, Czechach,
Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii, we Francji, na Słowacji, Litwie, Łotwie
lub Węgrzech.
Praktyki zawodowe
Program studiów przewiduje obowiązkowe dla studentów/studentek praktyki w wymiarze:


na II roku: Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia - 4 tygodnie (120h). W
ramach praktyki na II roku student zapoznaje się z ogólnymi zasadami działania instytucji
w której odbywa praktykę, zapoznaje się z jej strukturą organizacyjną i realizowanymi
zadaniami w kontekście działań zarządczych, administracyjnych i organizacyjnych. Student
identyfikuje miejsce instytucji w systemie oraz jej powiązania z innymi podmiotami,
poznając jednocześnie podstawowe relacje zachodzące między nimi.



na III roku: Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony
zdrowia - 8 tygodni (240h). W ramach praktyki na III roku student identyfikuje przyjęte w
instytucji rozwiązania organizacyjne oraz, wykorzystując dotychczas poznane zagadnienia
teoretyczne, prawidłowo rozpoznaje problemy zarządcze występujące w tej instytucji i
możliwości ich rozwiązania. Ponadto student rozpoznaje wyzwania, przed którymi
instytucja stoi oraz proponuje rozwiązania sprzyjające im sprostaniu.

Zasadniczym celem praktyk jest zapoznanie studenta z trybem pracy obowiązującym w
instytucji, w której praktyka się odbywa. Zważywszy na ogromne zróżnicowanie takich
instytucji w programie studiów zrezygnowano ze szczegółowego określenia obowiązujących
dla wszystkich studentów treści praktyk, koncentrując się na wymienionych wyżej efektach
uczenia się, jakie chce się osiągnąć
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Planuje się prowadzenie praktyk w instytucjach, działających w szeroko rozumianym sektorze
ochrony zdrowia:


instytucjach centralnej administracji publicznej z obszaru ochrony zdrowia i polityki
społecznej,



jednostkach samorządu terytorialnego,



Narodowym Funduszu Zdrowia,



inne instytucjach realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i zdrowia publicznego,



podmiotach świadczące usługi zdrowotne,



instytucjach badawczo-rozwojowe i edukacyjne,



organizacjach pozarządowe,



mediach zajmujące się tematyką zdrowotną,



organizacjach międzynarodowe zajmujące się zdrowiem



kancelariach prawnych



instytucjach badawczych

Organizatorzy praktyk w Instytucie Zdrowia Publicznego oferują możliwość odbycia praktyk
w instytucjach rekomendowanych przez Instytut, z którymi uczelnia ma podpisane umowy
o współpracy dotyczącej organizacji praktyk dla studentów kierunku Zarządzanie w ochronie
zdrowia.
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wykład e-learning

O

ćwiczenia komputerowe
wykład/ćwiczenia/
wykład e-learning

O

12/26/20/10

5

zaliczenie na ocenę

15/15

3

zaliczenie na ocenę

30

2

zaliczenie na ocenę

10

1

zaliczenie na ocenę

10/5

1

-

30

-

zaliczenie bez
punktów ECTS

30

-

4

-

zaliczenie na ocenę

9/6

2

zaliczenie na ocenę

15/15

3

zaliczenie na ocenę

10/7/3

2

18/6/18/4

4

zaliczenie na ocenę

5/15/5

2

zaliczenie na ocenę

30

3

zaliczenie na ocenę

16/30/4

3

O

O
egzamin
O

O
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2

Metodologia badań
naukowych

polski

wykład e-learning/
ćwiczenia
wykład e-learning/
ćwiczenia/ćwiczenia
komputerowe

O

O

I

2

Język angielski

angielski

lektorat

I

2

Wychowanie fizyczne

polski

ćwiczenia

II

3

Zarządzanie procesowe

polski

wykład/ćwiczenia

II

3

Zarządzanie jakością

polski

II

3

Planowanie i zarządzanie
strategiczne

polski

wykład/ćwiczenia
wykład e-learning/
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning

II

3

polski

wykład/ćwiczenia

II

3

polski

II

3

II

3

wykład/ćwiczenia
Wykład e-learning/
ćwiczenia/
ćwiczenia komputerowe
wykład e-learning/
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning

II
II

3
3

Komunikacja społeczna i
negocjacje
Prawo w ochronie
zdrowia
Ekonomika zdrowia i
ochrony zdrowia
Kierowanie ludźmi w
organizacjach ochrony
zdrowia
Biznes Plan

polski

polski
polski
angielski

O

punkty ECTS

I

polski

wykład e-learning/
ćwiczenia

liczba godzin

2

polski

forma zaliczenia

I

Polityka społeczna i
zabezpieczenie społeczne
Główne problemy
zdrowotne polskiej
populacji

rodzaj modułu
(o-obowiązkowy
f-fakultatywny)

2

rodzaj zajęć
dydaktycznych

semestr

I

przedmiot

język wykładowy
przedmiotu

rok studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzina nauk społecznych
studia pierwszego stopnia dają absolwentowi/absolwentce tytuł zawodowy licencjata

egzamin

25/20

3

egzamin

16/24

4

2/14/14

2

30

4

30

-

zaliczenie na ocenę

15/15

3

zaliczenie na ocenę

15/15

3

zaliczenie na ocenę

6/4/26

3

zaliczenie na ocenę

30/30

5

egzamin

30/30

4

egzamin

30/12/18

5

egzamin

10/10/10

3

6/24

2

30

-

zaliczenie na ocenę

30

2

zaliczenie na ocenę

15/15

2

15/5/10/5

2

15/15

2

21/10/5

2

O
zaliczenie na ocenę

O
O
O

zaliczenie
zaliczenie bez
punktów ECTS

O
O
O
O

O

wykład/ćwiczenia

O

zaliczenie na ocenę

lektorat

O

-

II

4

Język angielski
Medyczne systemy
informacyjne

polski

ćwiczenia komputerowe

II

4

Rachunkowość

polski

O

II

4

Zarządzanie finansami i
rachunkowość zarządcza

polski

wykład/ćwiczenia
wykład/
wykład e-learning/
ćwiczenia/ćwiczenia
komputerowe

II

4

Zarządzanie projektami

polski

O

II

4

Polityka zdrowotna

polski

wykład/ćwiczenia
wykład e-learning
/ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning

O

O
egzamin
zaliczenie na ocenę

O
egzamin
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II

4

III

5

III

III

5

6

III

6

III

6

II

4

II

4

II

4

II

4

II

4

II

4

II

4

II

4

Język angielski
Praktyka - Podstawy
zarządzania
organizacjami ochrony
zdrowia
Specjalistyczny język
angielski

Zarządzanie podmiotami
leczniczymi
Praktyka - Wdrażanie
rozwiązań
organizacyjnych i
zarządczych w
organizacjach ochrony
zdrowia
Specjalistyczny język
angielski
Samorząd terytorialny a
ochrona zdrowia
Blok KOMUNIKACJA
Student musi wybrać
przedmioty o łącznej
wartości 12 ECTS
Komunikacja medyczna i
o zdrowiu
Nowe media w ochronie
zdrowia
Warsztat komunikacji
medialnej w ochronie
zdrowia
Trening kompetencji
komunikacyjnych
Komunikacja wizualna w
ochronie zdrowia
Prezentacje i wystąpienia
publiczne
Public Relations w
ochronie zdrowia –
zajęcia praktyczne

angielski

wykład/ćwiczenia
lektorat

O
O

forma zaliczenia

punkty ECTS

4

polski

liczba godzin

II

Zarządzanie programami
w ochronie zdrowia

rodzaj modułu
(o-obowiązkowy
f-fakultatywny)

4

rodzaj zajęć
dydaktycznych

semestr

II

przedmiot

język wykładowy
przedmiotu

rok studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzina nauk społecznych
studia pierwszego stopnia dają absolwentowi/absolwentce tytuł zawodowy licencjata

10/30

2

egzamin

30

4

zaliczenie

120

4

15/15

-

6/14/8/22

3

240

8

-

15/15

3

zaliczenie na ocenę

9/7/3

1

zaliczenie na ocenę

120

12

zaliczenie na ocenę

10/20

3

zaliczenie na ocenę

10/20

3

zaliczenie na ocenę

10/20

3

zaliczenie na ocenę

30

3

zaliczenie na ocenę

10/20

3

zaliczenie na ocenę

20/10

3

zaliczenie na ocenę

10/20

3

zaliczenie na ocenę

O
polski
angielski

polski

praktyka
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning
wykład/
wykład e-learning/
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning

O

-

O
zaliczenie na ocenę

O
polski
angielski

polski

praktyka
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning
wykład e-learning/
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning

zaliczenie
O
O

O
polski

wykład/ćwiczenia

polski

wykład/ćwiczenia

polski

wykład/ćwiczenia

polski

wykład/ćwiczenia

polski

ćwiczenia

polski
polski

wykład/ćwiczenia
ćwiczenia/ćwiczenia
komputerowe

polski

wykład/ćwiczenia

F
F
F
F
F
F
F
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III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

Finansowanie inwestycji
w ochronie zdrowia
Analiza danych w
ochronie zdrowia

polski
polski

polski
polski

Ubezpieczenia zdrowotne polski
Finansowanie
zaopatrzenia w leki i
wyroby medyczne
polski
Metody finansowania
świadczeniodawców
polski
Kontraktowanie
świadczeń zdrowotnych
Blok ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
Student musi wybrać
przedmioty o łącznej
wartości 12 ECTS
Systemy zarządzania
środowiskowego w
ochronie zdrowia
Systemy zarządzania
bezpieczeństwem w
ochronie zdrowia
Normalizacja i ocena
zgodności w zarządzaniu
organizacjami ochrony
zdrowia
Audyty i kontrola
Kaizen
Systemy zarządzania
jakością
Zachowania
organizacyjne
Grupa Seminarium
Dyplomowe

polski

ćwiczenia komputerowe
wykład/ćwiczenia/ćwicz
enia komputerowe
wykład e-learning
/ćwiczenia/ćwiczenia
komputerowe
wykład e-learnig
/ćwiczenia
wykład e-learning/
ćwiczenia komputerowe

forma zaliczenia

rodzaj modułu
(o-obowiązkowy
f-fakultatywny)

rodzaj zajęć
dydaktycznych
wykład/ćwiczenia/ćwicz
enia komputerowe/elearning
wykład/ćwiczenia
komputerowe
wykład/
wykład e-learning/
ćwiczenia/ćwiczenia
komputerowe

punkty ECTS

5

Blok FINANSE W
OCHRONIE ZDROWIA
Student musi wybrać
przedmioty o łącznej
wartości 12 ECTS
Wstęp do analiz
ekonomicznych

liczba godzin

III

przedmiot

język wykładowy
przedmiotu

semestr

rok studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzina nauk społecznych
studia pierwszego stopnia dają absolwentowi/absolwentce tytuł zawodowy licencjata

zaliczenie na ocenę

160

12

zaliczenie na ocenę

12/28

3

zaliczenie na ocenę

15/5/5/15

3

zaliczenie na ocenę

40

3

zaliczenie na ocenę

20/10/10

3

zaliczenie na ocenę

6/26/8

3

zaliczenie na ocenę

16/24

3
3

zaliczenie na ocenę

20/20

zaliczenie na ocenę

120

12

zaliczenie na ocenę

30

3

zaliczenie na ocenę

30

3

O

F

F

F
F
F
F
F

O
polski

wykład/ćwiczenia

polski

wykład

polski

wykład

polski

wykład/ćwiczenia

F

F

F
zaliczenie na ocenę

10/20

3

wykład/ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

10/20

3

polski

wykład/ćwiczenia

F

zaliczenie na ocenę

20/10

3

polski

wykład/ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

20/10

3

polski

wykład/ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

20/10

polski

seminarium

polski

F
F
O

-

30

-
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studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzina nauk społecznych
studia pierwszego stopnia dają absolwentowi/absolwentce tytuł zawodowy licencjata

III

6

Student zobowiązany jest
wybrać jedno z
proponowanych
seminariów
dyplomowych
Zarządzanie w
jednostkach opieki
zdrowotnej
Ekonomia i finanse w
ochronie zdrowia
Organizacja ochrony
zdrowia w Polsce i na
świecie
Zadania jednostek opieki
zdrowotnej w ochronie
zdrowia
Zarządzanie projektami w
ochronie zdrowia
Grupa Seminarium
Dyplomowe
Zarządzanie w
jednostkach opieki
zdrowotnej
Ekonomia i finanse w
ochronie zdrowia
Organizacja ochrony
zdrowia w Polsce i na
świecie
Zadania jednostek opieki
zdrowotnej w ochronie
zdrowia
Zarządzanie projektami w
ochronie zdrowia
Blok KOORDYNOWANA
OPIEKA ZDROWOTNA
Student musi wybrać
przedmioty o łącznej
wartości 12 ECTS

III

6

System zdrowotny oparty
na wartościach
polski

III

6

Opieka koordynowana w
systemach zdrowotnych

III

6

III

6

III

6

III

6

III

5

III

5

III

5

III

5

III

5

III

6

III

6

III

6

III

6

III

6

III

6

III

6

Opieka koordynowana w
Polsce
Budowanie relacji z
podmiotami systemu
Prawo zamówień
publicznych
Bezpieczeństwo i
poufność danych o stanie
zdrowia
Studium przypadku

F
polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

polski

seminarium

F

-

30

-

-

30

-

-

30

-

-

30

-

-

30

-

zaliczenie

60

9

zaliczenie

60

9

zaliczenie

60

9

zaliczenie

60

9

zaliczenie

60

9

zaliczenie

60

9

zaliczenie na ocenę

140

12

zaliczenie na ocenę

15/14/6

3

zaliczenie na ocenę

15/14/6

3

zaliczenie na ocenę

15/14/6

3

zaliczenie na ocenę

15/20

3

zaliczenie na ocenę

15/20

3

zaliczenie na ocenę

35

3

zaliczenie na ocenę

35

3

F

F
F
O
F
F
F

F
F

O
polski

polski

wykład/ćwiczenia
wykład e-learning/
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning
wykład e-learning/
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning
wykład e-learning/
ćwiczenia/
ćwiczenia e-learning
wykład e-learning/
ćwiczenia

polski

wykład/ćwiczenia

polski

ćwiczenia

polski

polski

F

F

F
F
F
F

polski

ćwiczenia

F
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