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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia 

Kierunek: HIGIENA STOMATOLOGICZNA 
studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia 
stacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia 

Kod przedmiotu  44821 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego 

ul. Jana Nielubowicza 5, blok F, 02-097 Warszawa. 
tel.: (22) 599-21-80; tel/fax: (22) 599-21-81 
e-mail: zep@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. o zdr. (dr n. ekon.) Aleksandra Czerw 

Rok studiów  I 

Semestr studiów  1 

Typ modułu/przedmiotu  podstawowy 

Osoby prowadzące  mgr Ewa Wiśniewska 

Erasmus TAK/NIE  NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus  
mgr Ewa Wiśniewska 
tel.: (0-22) 599 21 80 

Liczba punktów ECTS: 0,5 

2. Cele kształcenia   

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekonomiki oraz finansów w ochronie 
zdrowia. 

2. Nabycie przez studentów podstawowych umiejętności analizy przyczynowo skutkowej z zakresu 
rozwiązań finansowych oraz ekonomicznych w systemie ochrony zdrowia. 

3. Nabycie przez studentów umiejętności analizy sytuacji ekonomicznej systemu ochrony zdrowia w 
Polsce. 

 

3. Wymagania wstępne 

Brak 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

HS_W38 Definiuje uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania systemu i 
podmiotów ochrony zdrowia i omawia przepisy prawa związane z 
ochroną praw pacjenta i zasad etyki zawodów medycznych 

P6S_WK 
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HS_W36 Definiuje podstawy prawne i finansowe udzielania świadczeń 
zdrowotnych i realizowania programów zdrowotnych oraz opisuje 
funkcje głównych form organizacyjnych usług zdrowotnych i zna 
elementy systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; zna 
podstawy zasad zamówień publicznych 

P6S_WK 

HS_W44 Zna systemy finansowe i elementy teorii rynku pieniężnego i 
kapitałowego 

P6S_WK 

HS_W45 Zna specyfikę oraz problemy ekonomiczno-finansowe i społeczne 
występujące w sektorze ochrony zdrowia 

P6S_WK 

HS_U46 Rozróżnia typy umów na świadczenie usług zdrowotnych 
pomiędzy płatnikami a świadczeniodawcami 

P6S_UO 

HS_K15 Skutecznego zarządzania własnym czasem P6S_KK 

HS_K09 Stosowania metod prawidłowej komunikacji w relacjach z 
pacjentami i współpracownikami 

P6S_UO 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 10 1 c. kurs 

Seminarium - - - 

Ćwiczenia - - - 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Wykład 1 – Podstawowe mechanizmy rynkowe w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia – Treści 
kształcenia – Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego świadczeń zdrowotnych.  
Wykład 2 –  Model Rynku usług medycznych– Treści kształcenia – Determinanty popytu i podaży na 
usługi zdrowotne, równowaga rynkowa.  
Wykład 3 –  Analizy ekonomiczne – Treści kształcenia – Analizy ekonomiczne stosowane w ochronie 
zdrowia.  
Wykład 4 –  Modele systemów zdrowotnych – Treści kształcenia – Modele systemów zdrowotnych w 
Polsce i na Świecie. Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
Wykład 5 –  Rachunek kosztów – Treści kształcenia – Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych 
finansowanych ze środków publicznych, zasady wyceny procedur medycznych. 
Wykład 6 – Sytuacja polskiego systemu ochrony zdrowia– Treści kształcenia –  Istota planu 
finansowego w podmiotach leczniczych. Podstawy opracowania budżetu jednostki.  
Wykład 7 – Praca zaliczeniowa w grupach (studium przypadku). 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

HS_W38 

HS_W36 

HS_W44 

HS_W45 

HS_U46 

HS_K15 

HS_K09 

Wykład 

Test wiedzy 
Rozwiązywanie studium 
przypadku w grupach na 
ostatnich zajęciach 

51% pkt z testu wiedzy 

51% pkt z pracy grupowej nad studium 
przypadku 

8. Kryteria oceniania 
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Forma zaliczenia przedmiotu: Test wiedzy oraz praca w grupach 3 osobowych nad studium przypadku 

konkretnego podmiotu leczniczego, finansowanego ze środków publicznych. 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) <51%  

3,0 (dost) 51% - 60% 

3,5 (ddb) 61% - 70% 

4,0 (db) 71% - 80% 

4,5 (pdb) 81% - 90% 

5,0 (bdb) 91% - 100% 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
1. Getzen T.E.:  Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000. 
2. Devlin N., Morris S., Parkin D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer S.A., Warszawa, 2012. 
3. Witczak J., Ekonomika szpitala. Uwarunkowanie, elementy, zasady Wydawnictwo CeDeWu – wyd. 
fachowe, Warszawa, 2012.  
4. Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia 
Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” , Kraków, 2000 
Literatura uzupełniająca: 
1. Dane liczbowe, z zakresu ochrony zdrowia w Polsce, dostępne na: http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/zdrowie/ 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 10 0,3 

Seminarium - - 

Ćwiczenia - - 

Samodzielna praca studenta:  

Przygotowanie studenta do zajęć 5 0,1 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 5 0,1 

Razem 20 0,5 

11. Informacje dodatkowe  

Dane kontaktowe do osoby prowadzącej zajęcia:  
mgr Ewa Wiśniewska; Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, ul. Jana Nielubowicza 5, blok F; 
e-mail: ewa.wisniewska3@wum.edu.pl  


