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Część A - Opis przedmiotu kształcenia.
Nazwa
modułu/przedmiotu :

„  , . . . .  . . Kod Podstawy przedsiębiorczości , .J 1 T modułu
DT.1.070

Wydział: Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów: Dietetyka

Specjalności:

Poziom studiów:
I (licencjackie) X II (magisterskie) □ III (doktoranckie) □ jednolite 
magisterskie □

Rodzaj studiów: stacjonarne X niestacjonarne □

Rok studiów:
I D U  III X □ IV □ V □ 

VI □

Semestr
studiów ID 2 □ 3D 4 □ 5_3 6 X  7 ]  8D 

9D 10 □ ! ! □  12 □

Typ modułu/ 
przedmiotu:

obowiązkowy X fakultatywny □

Rodzaj modułu/ 
przedmiotu:

kształcenia ogólnego □ podstawowy □ kierunkowy/profilowy X

Język wykładowy: polski X obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład 5

Seminarium

Ćwiczenia 10

Samokształcenie

Laboratorium

E-learning

Zajęcia praktyczne

Praktyki zawodowe

Inne samokształcenie

RAZEM 15

Cele kształcenia:

1. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki mechanizmów rynkowych.

2. Przedstawienie organizacyjno -ekonomicznych instrumentów w praktyce przedsiębiorczości.

Numer
efektu

kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów kształceni:

Fonua zajęć 
dydaktycznych* 
wpisz symbol

W I E D Z A



Zna specyfikę organizacji zdrowotnych, ograniczenia ich struktur oraz 
metody doskonalenia Test W

K W28 Wylicza elementy biznes planu dla świadczeń zdrowotnych Test W, Ć
Przedstawia źródła konkurencji rynkowej, oraz formy 
przedsiębiorczości specyficzne dla usług zdrowotnych Test W, Ć

UMIEJĘTNOŚCI
K U  16 Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i przechowywać informacje 

korzystając z różnych źródeł i technik informacyjnych adekwatnie do 
potrzeb zdrowotnych określonej grupy społecznej

Test, Prezentacja, 
Projekt Ć

K U17

Przeprowadza analizę marketingową wybranej jednostki 
organizacyjnej (szpitala, przychodni, NFZ., własnej uczelni) Test, Projekt Ć

Potrafi wykorzystywać instrumenty ekonomiczne w praktyce działań 
przedsiębiorczych. Test, Projekt Ć

KOMPETENCJE

* W- wykład: S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-leaming; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka 
zawodowa;

PRZYKŁADY METOD WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)
Egzamin pisemny -  student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test 
wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)
Egzamin z otwartą książką

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności’
Egzamin praktyczny
Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub 
bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, 
wypoczynkowe/
Mini-CEX (mini -  clinical examination)
Realizacja zleconego zadania 
Projekt, prezentacja

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:
Esej refleksyjny
Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)
Samoocena ( w tym portfolio)

Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak  powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz

Wiedza + + +
Umiejętności + ++
Postawy ++

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 15

2. Czas pracy własnej studenta 10

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 25

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu

Uwagi:

TREŚĆ ZAJĘĆ: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się



ona na zamierzone efekty kształcenia)

Wykłady:
1. Podstawowe pojęcia: ekonomika zdrowia, rynek usług medycznych
2. Pojęcie i istota przedsiębiorczości.

Ćwiczenia:

1. Mechanizm rynkowy w procesie gospodarowania.
2. Formy organizacyjno -prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Marketing , istota ,rodzaje, -praktyka działań marketingowych w ochronie zdrowia.
4. Narzędzia analizy rynkowej.
5. Biznes plan , zasady i charakterystyka.______________________________________________________

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
Literatura podstawowa:

1. Chiwerut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D.: Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia. 
Uniwersyteckie wydawnictwo medyczne „Versalius” Kraków 2000.

2.. Duraj J, Papiernik-Woj dera M. przedsiębiorczość i inowacyjność, Difin Warszawa 2010

3.T., Piecuch, Przedsiębiorczość .Podstawy teoretyczne C.H. Beck, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. B. Glinka Przedsiębiorczość, Wolters Kluver , Warszawa 2011

2. Ksykiewicz-Dorota A., Gradowska-Burczyk S.: Benchmarking jako narzędzie analizy strategicznej w ocenie 
funkcjonowania sektora opieki pielęgniarskiej i położniczej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2009, 90 (2): 226- 
232.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne...) 
Rzutnik multimedialny

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie z oceną: obecność na zajęciach, zaliczone projekty, test

W -  60%, U -  40%

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)
Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie , 

ksykzarz@uinlub.pl: tel. 81 448-68-20/21/

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:

mailto:ksykzarz@uinlub.pl


dr n. med. Leszek Grochowski

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia
kierownik

Kaiedr\ i Zakładu Zaradzania w Pielęgniarstwie 
\V v d z ia lt\ftl*  |  ł »  iu UM w Lublinie

dr hab. n. t n S K p B r w A r m a  Ksykiewicz-Doroła

Data sporządzenia sylabusa 10.09 2018-

Podpis Dziekana

prodziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytejra| Medycznego w Lublinie

Dr hab. n. o :i y ta Iwanowicz-Palu


