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KARTA PRZEDMIOTU/SYLABUS 

 

Wydział Wydział Przyrodniczo-Techniczny 

Kierunek studiów lekarski 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek 

Instytut Medycyny 

Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie 

Forma studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne 

Profil kształcenia Ogólnoakademicki 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca przedmiot 

Katedra Organizacji i Zarządzania 

Moduł / Przedmiot Zajęcia fakultatywne 

Przedmiot wyodrębniony  
w module 

Organizacja i zarzadzanie podmiotami ochrony zdrowia 

Język kształcenia polski 

Status modułu / 
przedmiotu 

Fakultatywny 

Cykl realizacji przedmiotu Semestr studiów: trzeci 

Kod przedmiotu 11.LEK.D6.3.32a 

Koordynator modułu / 
przedmiotu 

dr Agnieszka Krawczyk - Sołtys 

Nauczyciel akademicki 
odpowiedzialny za 
przedmiot 

dr Agnieszka Krawczyk - Sołtys 

Wymiar zajęć  

Zajęcia zorganizowane 
określone planem 
studiów, w tym: 

Ogółem 

Forma zajęć 

Wykłady Seminaria 
Ćwiczenia / 
Laboratoria 

Zajęcia  
praktyczne 

18 9 9   

Semestr trzeci 18 9 9   

Bilans nakładu pracy studenta ogółem 

Zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

i studenta 

Praca własna studenta 
Zajęcia o charakterze 

praktycznym 

Forma zajęć  
Wymiar 

zajęć 
Forma zajęć  

Wymiar 

zajęć 
Forma zajęć  

Wymiar 

zajęć 

Udział w zajęciach 
wynikających  
z planu studiów 

18 
Bieżące 
przygotowanie do 
zajęć 

 

Udział w zajęciach 
praktycznych 

wynikających z planu 
studiów 

 

Konsultacje  

Przygotowanie eseju / 
projektu / 
autoprezentacji / 
raportu 

6 
Przygotowanie do 
zajęć praktycznych 

 

Obecność na 
zaliczeniu przedmiotu 

 
Przygotowanie do 
zaliczenia przedmiotu 

6 

Przygotowanie eseju 
/ projektu / 
autoprezentacji / 
raportu 
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Razem 18 Razem 12 Razem  

Punkty ECTS ogółem 

RAZEM 

w tym z tytułu: 

zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

i studenta 

pracy własnej studenta 
nakładu pracy studenta 

związanego z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

1 0,6 0,4  

Wymagania wstępne i /lub wprowadzające treści kształcenia 

Kształcenie w zakresie organizacji i zarzadzania podmiotami ochrony zdrowia  brak wymagań 
wstępnych    

Cele i efekty kształcenia 

Powiązanie 
modułu/przedmiotu             
z  kierunkowymi efektami 

kształcenia  

kierunkowe efekty kształcenia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Oznaczenie 

odpowiedniości 

H.W7. zna podstawowe zasady i mechanizmy 
organizacyjne, zarządcze i prawne dotyczące 
powoływania i prowadzenia jednostki gospodarczej  
z obszaru ochrony zdrowia 

 

+++ 

K.K4. posiada świadomość własnych ograniczeń  
i umiejętność stałego dokształcania się  
 

+ 

K.K8. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu 
badań naukowych 

+ 

Cele kształcenia                    
w ramach modułu / 

przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach 
efektywnego zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia z 

uwzględnieniem przekształceń strukturalnych i własnościowych. 

 

Efekty przedmiotowe 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

EK – 1 posiada umiejętności i wiedzę 
dotyczącą zarządzania jednostkami ochrony 
zdrowia, praktycznego kierowania 
personelem oraz administrowania 
infrastrukturą leczniczą 

H.W7.; K.K4. 

EK – 2 umie przedstawić podstawowe 
problemy zarządzania pojawiające się w 
jednostkach ochrony zdrowia oraz 
propozycje ich rozwiązań, współdziałając z 
zespołami interdyscyplinarnymi 
 

H.W7.; K.K8. 

EK – 3  ma wiedzę na temat uwarunkowań 
ekonomicznych funkcjonowania systemu i 
jednostek ochrony zdrowia 

 

H.W7. 

EK – 4 zna nowoczesne metody zarządzania 

podmiotami ochrony zdrowia 
 

H.W7. 

Metody i narzędzia dydaktyczne kształcenia 

Wykłady 

Wykłady zintegrowane wsparte prezentacją multimedialną z 
wykorzystaniem metod aktywizujących, połączone z dyskusją 

kierowaną 
 

Seminaria 
Tematyczne zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją 
opracowanych grupowo projektów 
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Treści programowe kształcenia 

Wymiar zajęć 

Zakres treści programowych 

Forma 
Liczba 
godzin 

Semestr Trzeci  

Wykłady  3 Podmioty wykonujące działalność leczniczą i ich formy organizacyjno-
prawne 

3 Operacyjne i strategiczne zarządzanie podmiotem ochrony zdrowia 

3 Dynamiczne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia 

Seminaria 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie ochrony zdrowia – 
kompetencje, komunikacja, konflikty, negocjacje, decyzje 

3 Zarządzanie zasobami rzeczowymi w podmiocie ochrony zdrowia 

3 Zarządzanie zasobami wiedzy w podmiocie ochrony zdrowia 

Sekwencja zajęć Wpisać symbolami kolejność zajęć z uwzględnieniem form zajęć 
np.  

W1, S1, 
W2, S2, 
W3, S3 
 
(Informacja na potrzeby harmonogramu zajęć) 

 

Ocenianie i zaliczanie 
 

Metody weryfikacji 
efektów kształcenia  

i kryteria oceny 

Przy weryfikacji efektów kształcenia przyjęto założenie, że uzyskanie 
pozytywnej oceny z zaliczenia seminarium i wykładu kończącego 

przedmiot potwierdza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia. Poziom 

uzyskania efektów kształcenia wynika z wystawionej oceny. 
 

Sposoby i kryteria 
weryfikacji i oceny 
uzyskania przez 
studentów założonych 

efektów kształcenia 
 

EK – 1 – zaliczenie pisemne z pytaniami problemowymi/opisowymi, 
realizacja projektów na zajęciach seminaryjnych 
EK – 2 – zaliczenie pisemne z pytaniami problemowymi/opisowymi, 
realizacja projektów na zajęciach seminaryjnych  

EK – 3 – zaliczenie pisemne z pytaniami problemowymi/opisowymi 
EK – 4 – zaliczenie pisemne z pytaniami problemowymi/opisowymi 
 

Zasady dopuszczenia  
do zaliczenia przedmiotu                   

Student może zostać dopuszczony do zaliczenia końcowego przedmiotu              
w formie zaliczenia na ocenę jeżeli uzyskał: 

 
Zaliczenie seminarium – obecność na zajęciach, zrealizowanie 
projektów 
Zaliczenie wykładu – zaliczenie seminarium 

Forma i warunki 

zaliczenia przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzone zostanie w formie:   

 

Forma: Zaliczenie na ocenę 
 
Zaliczenie seminarium – zrealizowanie projektów 
Zaliczenie wykładu – zaliczenie pisemne z pytaniami 
problemowymi/opisowymi  
 

Wykaz literatury obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 

Literatura podstawowa 

Zarządzanie podmiotem leczniczym, red. Głowacka M.D., Galicki J., 
Mojs E., ABC Wolters Kluwer, Warszawa, 2013  
Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. Klich M. 
Wolters Kluwer, Warszawa, 2010 
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Literatura uzupełniająca 

Duncan WJ, Ginter PM, Klich J, Swayne LE. Zarządzanie strategiczne 

w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012 
Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce 
ochrony zdrowia, ABC Wolters Kluwer, Warszawa, 2009  
Krawczyk-Sołtys A., Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. 
Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2013. 

Dykowska G., Możdżonek M., Opolski K., Zarządzanie przez jakość w 
usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, 2009 
Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
T.A. Karkowski, K. Korczak, Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia 
z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2016 

Prawa autorskie 

Autor/orzy Karty / Sylabusu dr Agnieszka Krawczyk - Sołtys 

Prawa autorskie  Uniwersytet Opolski 

 

http://www.profinfo.pl/duncan-w--jack/
http://www.profinfo.pl/ginter-peter-m-/
http://www.profinfo.pl/klich-jacek/
http://www.profinfo.pl/swayne-linda-e-/

