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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 

Zakład Studiów Europejskich 
Instytutu Politologii 

Moduł / Przedmiot Polityka zdrowotna w Polsce 

Przedmiot wyodrębniony  
w module 

Polityka zdrowotna w Polsce 

Język kształcenia polski 

Status modułu / 

przedmiotu 
Fakultatywny 

Cykl realizacji przedmiotu Semestr studiów: trzeci 

Kod przedmiotu 11.LEK.D6.3.32c 

Koordynator modułu / 

przedmiotu 
dr hab. Rafał Riedel, prof. UO 

Nauczyciel akademicki 
odpowiedzialny za przedmiot 

dr hab. Rafał Riedel, prof. UO/dr Michał Niebylski 

Wymiar zajęć  

Zajęcia zorganizowane 
określone planem 

studiów, w tym: 

Ogółem 

Forma zajęć 

Wykłady Seminaria 
Ćwiczenia / 
Laboratoria 

Zajęcia  
praktyczne 

18 18    

Semestr trzeci 18 18    

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 

6 
Udział w zajęciach 
wynikających z planu 
studiów 

 

Konsultacje  

Przygotowanie eseju / 

projektu / 
autoprezentacji / 
raportu 

 
Bieżące 
przygotowanie do 
zajęć 

 

Obecność na 

zaliczeniu przedmiotu 
0 

Przygotowanie do 

zaliczenia przedmiotu 
6 

Przygotowanie eseju 
/ projektu / 

autoprezentacji / 
raportu 
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Razem 18 Razem 12 Razem 0 

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 0,0 

Wymagania wstępne i /lub wprowadzające treści kształcenia 

Kształcenie w zakresie Polityki zdrowotnej w Polsce - Brak wymagań wstępnych 

Cele i efekty kształcenia 

Powiązanie 
modułu/przedmiotu             
z  kierunkowymi efektami 
kształcenia  

kierunkowe efekty kształcenia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 

Oznaczenie 

odpowiedniości 
Np. +++ 

Wiedza: 
 

H.W9. zna i rozumie politykę finansowania służby 
zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych oraz szkolenia 
kadry medycznej 

+++ 

Kompetencje społeczne:  

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 zapoznanie studentów ze źródłami, 
uwarunkowaniami, priorytetami, realizacją  i efektami polityki zdrowotnej 
w Polsce.   

 

Efekty przedmiotowe 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

EK – 1 Student potrafi zidentyfikować 
główne cechu polityki zdrowotnej w Polsce  

H.W9. 

EK – 2 student rozumie uwarunkowania 
polityczne i ekonomiczne prowadzonej 
polityki zdrowotnej  

H.W9. 

EK -  3 Student ma wiedzę w zakresie 
organizacji sektora ochrony zdrowia w 

Polsce.  

H.W9. 

Metody i narzędzia dydaktyczne kształcenia 

Wykłady 
Wykład interaktywny – prelekcja wykładowcy (z wykorzystaniem 
projektora multimedialnego) połączona z dyskusją ze studentami.  

 

Treści programowe kształcenia 

Wymiar zajęć 

Zakres treści programowych 

Forma 
Liczba 
godzin 

Semestr trzeci 

Wykłady  18 W1. Polityka zdrowotna - podstawowe pojęcia 
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W2. Modele polityki zdrowotnej 

W3. Uwarunkowania polskiej polityki zdrowotnej 

W4. Instrumenty realizacji polityki zdrowotnej w Polsce 

W5. Ewolucja polityki zdrowotnej w Polsce w latach 1989-2018 

W6. Aktualne problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce 

Sekwencja zajęć 
 i połączonych z nimi 

kolokwiów 

W1 – W6 
 

 

 
Ocenianie i zaliczanie 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia  

i kryteria oceny 

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się za pomocą egzaminu 

pisemnego w formie testu. W ramach testu zostanie sprawdzona wiedza 

studentów z zakresu polityki zdrowotnej w Polsce  
 
91-100% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb 
81-90% poprawnych odpowiedzi – ocena db+ 
70-80% poprawnych odpowiedzi – ocena db 

60-69% poprawnych odpowiedzi – ocena dst+ 
50-60% poprawnych odpowiedzi – ocena dst 
Poniżej 50% - ocena ndst  
 

Sposoby i kryteria 
weryfikacji i oceny 

uzyskania przez 
studentów założonych 
efektów kształcenia 

Do weryfikacji założonych efektów kształcenia wykorzystany zostanie test 
wielokrotnego wyboru 

Zasady dopuszczenia  
do zaliczenia przedmiotu                   

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

 

- minimum 80% frekwencja na zajęciach wykładowych  
 

Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzone zostanie w formie:   
Zaliczenie na ocenę  
 

Wykaz literatury obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 

Literatura podstawowa 

1. Miler M., Opolski J., Zdrowie Publiczne w Polsce a polityka 
zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji 
Zdrowia, „Postępy nauk medycznych”, nr 4 / 2009, s. 282-289,  

2. „Narodowy Program Zdrowia 2007—2015” Warszawa 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej; 2007  

3. Narodowy Program... (2012). Narodowy Program Zdrowia, 
www.mz.gov.pl  

 

Literatura uzupełniająca 

1. Wojtyniak B., Goryński P. red. (2008). Sytuacja zdrowotna 

ludności Polski. Warszawa: NIZP-PZH 

2. Sokołowska M., Hołówka J. (1978). Przedmowa, w: M. 
Sokołowska, J. Hołówka (red.), Polityka społeczna a zdrowie. 
Warszawa: KiW. 

3. Sytuacja zdrowotna Polski i jej uwarunkowania. Najważniejsze 
fakty, www.mz.gov.pl  

Prawa autorskie 

Autor/orzy Karty / Sylabusu dr hab. Rafał Riedel, prof. UO/dr Michał Niebylski 

Prawa autorskie  Uniwersytet Opolski 

 


