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Nazwa kierunku studiów ZDROWIE PUBLICZNE 
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Ocena technologii medycznych 3 75 20 25 30 Egzamin

Wprowadzenie do oceny 
technologii medycznych, 
(HTA). Modele HTA na świecie, 
współpraca międzynarodowa w 
zakresie HTA, Eunethta Zasady 
podejmowania decyzji z 
wykorzystaniem HTA.

K_K06, K_U23, K_U10, 
K_U08, K_W23, K_W09

Podstawy farmakologii i gospodarki lekiem 1 25 15 10 Zaliczenie z  oceną

Podstawy zasad finansowania 
opieki lekowej- najważniejsze 
problemy współczesnego rynku 
leków- gospodarka lekiem na 
poszczególnych szczeblach 
systemu zdrowia- gospodarka 
lekami w lecznictwie szpitalnym 

K_U26, K_U21, K_W45

Gospodarowanie odpadami medycznymi 1 25 5 10 10 Zaliczenie z oceną

Poznanie systemu gospodarowania 
odpadami medycznymi w Polsce, 
na tle systemów Europejskich i 
Światowych.

K_W21, K_U22, K_U15, K_W20

Podstawy medycyny pracy 2 50 10 15 4 1 20 Zaliczenie z oceną

Medycyna pracy jest 
wielodyscyplinarną dziedziną 
zajmującą się ochroną zdrowia 
pracujących.

K_U09, K_U06, K_W22, 
K_W05, K_K12, K_K09, 
K_U24, K_W02

System ratownictwa medycznego i zabezp. sytuacji 
kryzysowych

3 75 20 10 11 4 30 Egzamin 

Zapoznanie studentów z Systemem 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego funkcjonującego w 
Polsce i na Świecie

K_K09, K_U15, K_U13, 
K_U10, K_U02, K_W22, K_W10

Teoria kierowania 3 75 15 30 30 Egzamin

Studenci poznają zagadnienia 
związane z realizacją funkcji 
kierowniczej w organizacji (w tym 
metod i technik kierowniczych).

K_K11, K_U20, K_U15, 
K_U10, K_U02, K_W44

Treści programowe Symbole efektów uczenia sięNazwa modułu/przedmiotu
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Semestr 5 

Sposób zaliczenia zajęć

Liczba godzin form zajęć

Semestr 6

Liczba godzin form zajęć



Wystąpienia publiczne 2 50 5 15 5 25 Zaliczenie z oceną

prezentacja zasad wystąpień 
publicznych, efektywnej 
autoprezentacji, kreowania 
własnego wizerunku ćwiczenia 
dykcji, mowy ciała, planowanie 
wystąpienia, opracowanie 
prezentacji multimedialnej, 
wygłoszenie przemówienia.

K_K01, K_K04, K_K11, 

Międzynarodowe problemy zdrowia 3 75 15 15 11 4 30 Egzamin

Cel przedmiotu: nabycie przez 
studentów wiedzy z zakresu 
rozwiązywania globalnych 
problemów zdrowotnych i 
funkcjonowania głównych 
podmiotów regulujących 
międzynarodowa politykę 
zdrowotną.

K_U18, K_W50, K_W06

Prawa pacjenta 2 50 10 10 8 2 20 Zaliczenie z oceną

Definicja pacjenta w prawie 
medycznym. Prawa ogólne 
przynależne każdej osobie 
korzystającej lub zgłaszającej się 
po świadczenia zdrowotne w 
Polsce. Katalog szczególnych praw 
pacjenta. Instytucje ochrony praw 
pacjenta.

K_K15, K_U24, K_W12, 

Narodowe i międzynarodowe strategie e-zdrowia 3 75 10 20 11 4 30 Egzamin 

Wprowadzenie do strategicznych  
rozwiązań e-zdrowia,Rola WHO, 
HIMSS , IHE i EC w przygotowaniu 
narzędzi do tworzenia strategii e-
zdrowia, Zróżnicowanie podejścia 
do tworzenia strategii e-zdrowia .

K_U21, K_U16, K_U10, 
K_W11, K_W08

Ekonomika zdrowia – ile kosztuje chorowanie 1 30 10 10 10 Zaliczenie z oceną

1. Pojęcie kosztu w nauce ekonomii 
i medycynie. 2. Klasyfikacja 
kosztów. 3. Efektywność 
ekonomiczna w opiece zdrowotnej - 
kryteria jej oceny.

K_U31, K_W23

Media społecznościowe w ochronie zdrowia 2 50 10 15 5 20 Zaliczenie z oceną

Rynek mediów 
społecznościowych.Rola mediów 
społecznościowych w 
funkcjonowaniu podmiotów 
medycznych i instytucji ochrony 
zdrowia.

K_W21, K_W17

Specjalność: Koordynacja świadczeń medycznych z elementami E-zdrowia



Komunikowanie w procesie pracy 3 75 10 10 11 4 40

Egzamin

Studenci doskonalą swoje 
kompetencje w zakresie 
komunikowania się werbalnego i 
niewerbalnego ze 
współpracownikami podczas 
negocjowania, realizowania zadań 
w sytuacjach trudnych, 
stresujących, konfliktowych, 
wymagających dużej motywacji do 
pracy.

K_K04, K_K10, K_K11, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U15, 
K_W15, K_W16, 

Medycyna translacyjna 1 30 10 10 10 Zaliczenie z oceną

Przedstawienia podstaw medycyny 
spersonalizowanej  i jej ewolucja do 
spersonalizowanego zdrowia 
publicznego, Założenia projektów i 
wymogów , których spełnienie jest 
konieczne do  wprowadzenia 
medycyny  translacyjnej.

K_K09, K_U23, K_W12, 
K_W11, K_W06

Koordynacja opieki wysokospecjalistycznej 3 75 10 15 15 5 30 Egzamin 

Wprowadzenie do zagadnień 
koordynowanej opieki 
wysokospecjalistycznej
Funkcjonowanie opieki 
koordynowanej na świecie i w 
Polsce 
Uwarunkowania prawne  i 
finansowanie opieki koordynowanej

K_K01, K_K02, K_U12, K_U20, 
K_U24, K_U25, K_W13, 
K_W20, K_W23, 

Zarządzanie jakością w koor-dynacji świadczeń medycznych 2 50 10 20 20 Zaliczenie z oceną

Systemy zarządzania jakością  ze 
szczególnym uwzględieniem 
obszarów opieki koordynowaniej. 
Zarządzanie jakością , jej 
uwarunkowania - podstawowe 
zasady, metody, narzędzia.

K_K02, K_U20, K_U25, 
K_U27, K_W13, K_W16, 
K_W20, K_W24, 

Źródła informacji medycznych 2 60 10 10 19 6 15 Egzamin

Bazy danych jako źródła informacji 
medycznych. Pojęcia:studium 
przypadku, mataanalizy, przeglądy 
systematyczne, prace poglądowe, 
prace badawcze, indeksowanie 
MeSH, prace autorskie.

K_U10, K_W07, 



Zamówienia publiczne 2 55 10 10 11 4 20 Zaliczenie z oceną

Celem zajęć jest wprowadzenie 
studentów w podstawy 
problematyki zamówień 
publicznych, w tym; podstawowe 
regulacje prawne dot. prawa 
zamówień publicznych, 
zamówienia publiczne w ochronie 
zdrowia

K_U24, K_U10, K_W49, K_W23

Zarządzanie projektami w systemie zdrowia 3 75 10 20 15 5 25 Zaliczenie z  oceną

Proces zarządzania projektem
Podstawowe narzędzia i techniki 
wykorzystywane w zarządzaniu 
projektem
Zespół projektowy

K_K02, K_U20, K_U25, 
K_U27, K_W16, K_W20, 
K_W24, 

Podstawy farmakoekonomiki 2 50 5 10 8 2 25

Zaliczenie z oceną 

Teoretyczne zagadnienia 
prowadzenia analiz 
farmakoekonomicznych,Rola 
analiza farmakoekonomicznych w 
medycynie.Rodzaje analiz 
farmakoekonomicznych.Rodzaje 
kosztów.

K_W30, K_W09, K_U12

Zarządzanie zmianą 2 55 5 15 11 4 20 Zaliczenie z oceną

Studenci poznają podstawowe 
zagadnienia z zakresu
zarządzania zmianą w organizacji 
w tym istotę i źródła zmian, etapy 
procesu zmian
oraz społeczne aspekty zmian

K_W45, K_U13, K_U12, 
K_W44, K_W10

Studium przypadku 4 100 5 10 11 4 70 Zaliczenie z oceną

Przedmiot ma na celu nauczenie 
studentów samodzielnego 
opracowywania zadań z obszaru 
zarządzania zdarzeniami w 
systemie zdrowia

K_K09, K_K01, K_U30, K_U24, 
K_U23, K_U20, K_U18, 
K_U15, K_W10

Praca dyplomowa 10

ćwiczenia  - zajęcia realizowane w formie zdalnej; w wyjątkowych przypadkach, za zgodą rektora, w formie tradycyjnej wymagającej bezpośredniego kontaktu z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego

laboratoria  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

zajęcia praktyczne  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

W przypadku wybranych zajęć realizowanych tradycyjnie, dopuszcza się za zgodą rektora, możliwość organizacji w trybie zdalnym, ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne.


