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SYLABUS

rok akademicki 2021/2022 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu: Ekonomika w ochronie zdrowia ^ OC! . DT.1.062modułu

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: —

Poziom studiów: I (licencjackie) ■ 11 (magisterskie) □ III (jednolite magisterskie) □ 
(doktoranckie) □

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne □

Rok studiów: I d  IID I lia  IV □ V □ 
VI □

Semestr ID 2D 3 0  4D 5a 6D 7 □ 8 □ 
studiów: 9 □ 10 □ 11 □ 12 □

T yp
modułu/przedmiotu: obowiązkowy □ fakultatywny ■

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 5

Seminarium (S) -

Ćwiczenia (Ć) 10

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) --

Praktyki zawodowe 
(PZ) -

Inne: samokształcenie 15

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, 

sprawdzenie, itp.)
Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 15

2. Czas pracy własnej studenta
3. Samokształcenie
4. Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

15
10

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 40

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

Cele kształcenia:
Celem kształcenia jest prezentacja głównych teorii makro i mikroekonomii rynku usług medycznych. 
Treści przedmiotu obejmują: sektor publiczny i prywatny usług medycznych; rynek usług 
medycznych; efektywność i sprawiedliwość w ochronie zdrowia; liczenie kosztów; rola państwa na
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rynku ochrony zdrowia oraz wydatki w tym zakresie; reformy w ochronie zdrowia. Dodatkowo 
zapoznanie studentów z możliwościami prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia -  
opracowanie biznes planu.
Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć:

Numer
efektu

kształcenia

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

Metody
weryfikacji
osiągnięcia

zamierzonych
efektów

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

*  w p isz  sym b o l

WIEDZA

K_W 10

Wykazuje znajomość zasad ekonomiki w ochronie 
zdrowia.
Ukazuje tendencje zmian w systemie ochrony 
zdrowia w zależności od przekształceń 
ekonomicznych.
Opisuje ekonomiczne aspekty funkcjonowania 
publicznych i niepublicznych placówek służby 
zdrowia.
Definiuje pojęcia z zakresu finansowania, udzielania 
i dystrybucji świadczeń w systemach ochrony 
zdrowia.
Objaśnia zakres funkcjonowania poszczególnych 
systemów ochrony zdrowia.
Opisuje zależności funkcjonowania przedstawicieli 
poszczególnych zawodów w zakresie ochrony 
zdrowia.

Egzamin
pisemny W

UMIEJĘTNOŚCI

K_U 16

Potrafi stworzyć podstawowy model strukturalny 
systemu opieki zdrowotnej.
Wykonuje analizy w zakresie planowania alokacji 
zasobów kapitałowych w systemie ochrony zdrowia. 
Rozpoznaje modele opieki zdrowotnej oraz potrafi 
wskazać ich elementy składowe.
Interpretuje zależności miedzy procesami w zakresie 
usługodawcy i płatnika.
Potrafi wskazać: podstawowe cele systemu opieki 
zdrowotnej, podstawowe kryteria efektywności i 
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Prezentacja ć

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:
1. Podstawowe pojęcia ekonomiki.
2. Podstawowe cele systemu opieki zdrowotnej, podstawowe kryteria efektywności i 

funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
3. Tendencje zmian w systemie ochrony zdrowia w zależności od przekształceń ekonomicznych.
4. Wpływ ekonomicznych determinantów na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia.
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Ćwiczenia:
1. Proce>> - zakresie płatnika i usługodawcy.
2. Koszty i funkcjonowanie placówek medycznych w różnych systemach ochrony zdrowia.
3. Podstawowe mechanizmy udzielania świadczeń w systemach ochrony zdrowia.
4. Podstawowy model strukturalny systemu opieki zdrowotnej.
5. Analizy w zakresie planowania alokacji zasobów kapitałowych w systemie ochrony zdrowia.
6. Problemy ekonomiczne poszczególnych systemów ochrony zdrowia.

Samokształcenie:
1. Modele opieki zdrowotnej i ich elementy składowe.
2. Podstawowe cele systemu opieki zdrowotnej, podstawowe kryteria efektywności i 

funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
Literatura podstawowa, uzupełniająca:

1. Federowski J., Niżankowski R. (red.), Ekonomika medycyny, Wyd. PZWL, Warszawa 2002,

2. Klich J .,  Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007,

3. Morris S., Devlin N., Parkin D. Ekonomia w ochronie zdrowia, wyd. Kulwers Wolter Polska, 
Warszawa 2011,

4. Nojszewska E., System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, wyd. Kulwers 
Wolter Polska, Kraków 2011.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, komputer, tablica______________________________________________________
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
100% obecności na ćwiczeniach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z 
zaliczenia końcowego oraz prezentacji.

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, ul. Chodźki 1, tel.: 81 448-63-80, 

e-mail: zdrowie.publiczne@umlub.pl

Imjp i nazwisko osoby przygotowującą) syiabusJosóbprzygotowujących syiabus;
dr n. m ed. Anna Jurek

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
Prof. zw. dr hab. med., dr h. c. mult. Piotr Książek / dr n. med. Marzena Furtak -  Niczyporuk /  

dr n.med. Grzegorz Woźniak

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia

Z UrjO

Kierownik
Katedry’ i Zakładu Zdrowia Publicznego

> w Lublinie

Prot. y.w. dr liaMi. med., dr h. e, mult. Piotr Książek 

Data sporządzenia sylabusa: 19.06.2019

Podpis Dziekana

PRODZIEKAN 
Wydział/fjlauk o^Srowiu 

Uniwersytet u/Nł! ;dyrz/e go w Lublinie

hab. n. o zdn Grażyna I wanowicz-Palus

mailto:zdrowie.publiczne@umlub.pl

