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Sylabus przedmiotu:  

           Polityka społeczna i zdrowotna 
 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia  

Higiena stomatologiczna, studia I stopnia, profil praktyczny, studia 

stacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Polityka społeczna i zdrowotna 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44854 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: Zakład Zdrowia Publicznego 

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. Adam Fronczak 

Rok studiów  drugi 

Semestr studiów  letni 

Typ modułu/przedmiotu  podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska oraz 

stopnie naukowe wszystkich wykładowców 

prowadzących przedmiot): 

mgr Paulina Mularczyk-Tomczewska 

Erasmus TAK/NIE  NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa): 

mgr Paulina Mularczyk-Tomczewska 

Liczba punktów ECTS: 1 

2. Cele kształcenia   

 

1. Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć dotyczących organizacji, funkcjonowania oraz realizacji 

zadań polityki społecznej.  

2. Rozwinięcie umiejętności dostrzegania aktualnych problemów i potrzeb społecznych oraz identyfikacji skutków 

zmian zachodzących w sektorze polityki społecznej. 

3. Zapoznanie studentów z podstawowymi obszarami polityki zdrowotnej. 

4. Przekazanie wiedzy na temat działalności instytucji krajowych i światowych działających na rzecz 

rozwiązywania problemów zdrowotnych i społecznych. 
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3. Wymagania wstępne  

BRAK 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

(numer) 

(35308)_(W1) 

 

zna podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej i prezentuje 

główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności Polski w 

tym społeczeństw lokalnych 
 

HS_W15 

(35308)_(W2) 

 

zna specyfikę oraz problemy ekonomiczno-finansowe i społeczne 

występujące w sektorze ochrony zdrowia 
 

HS_W45 

(35308)_(W3) 

 

definiuje uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania systemu i podmiotów 

ochrony zdrowia i omawia przepisy prawa związane z ochroną praw pacjenta i 

zasad etyki zawodów medycznych 
 

HS_W38 

(35308)_(W4) 

 

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 
 

HS_W36 

(35308)_(W5) 

 

przedstawia podstawowe zasady prawne dotyczące pomocy                           

osobom wykluczonym, ofiarom przemocy, readaptacji społecznej itd. 
 

HS_W22 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 15  Cały rocznik 

Seminarium    

Ćwiczenia    

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1. Wykład 1. Funkcje i rola państwa w podstawowych obszarach. T1. Pojęcie funkcji państwa. Funkcja: 

wewnętrzna, gospodarczo-organizatorska, kulturalno-wychowawcza, socjalna (w tym zdrowotna), zewnętrzna. T2. 

Obszary, w których państwo powinno działać. Wykładowca: mgr Paulina Mularczyk-Tomczewska 

W2. Wykład 2. Polityka społeczna – wprowadzenie. T3. Pojęcie, zakres oraz funkcje polityki społecznej: polityka 

społeczna, jako dyscyplina naukowa oraz działalność państwa; sfery.  

T4. Zakres przedmiotowy polityki społecznej; modelowanie w polityce społecznej. Wykładowca: mgr Paulina 

Mularczyk-Tomczewska 

W3. Wykład 3. Rola Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej w kształtowaniu zachowania 

pojmowania zdrowia w poszczególnych państwach.  

T5. Podstawy działania Światowej Organizacji Zdrowia. Wpływ ŚOZ na politykę zdrowotną w poszczególnych 

krajach. T6. Działalność Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia. Wykładowca: mgr Paulina Mularczyk-Tomczewska 

W4. Wykład 4. Polityka zdrowotna – definiowanie i rozwiązywanie problemów.  

T7. Wyznaczanie celów i priorytetów, definiowanie horyzontów czasowych, wykorzystywanie zasobów.              T8. 

Określanie reguł, określanie zasad współdziałania. Wykładowca: mgr Paulina Mularczyk-Tomczewska 

W5. Wykład 5. Narzędzia polityki zdrowotnej – rozwiązywanie problemów.                                                 T9. 
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Miary obciążeń społeczeństwa chorobami przewlekłymi; strategie przeciwdziałania chorobom przewlekłym. T10. 

Efektywność strategii przeciwdziałania chorobom przewlekłym; wyzwania zarządzania. obciążeniem chorobami 

przewlekłymi. Wykładowca: mgr Paulina Mularczyk-Tomczewska 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

(35308)_(W1) 

(35308)_(W2) 

(35308)_(W3) 

(35308)_(W4) 

(35308)_(W5) 

Wykład T1-T10 
Zaliczenie pisemne                

(pytania zamknięte) 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu:  

 80% obecności na zajęciach 

 aktywność w czasie pracy metodami aktywizującymi wzbogacającymi wykład 

 zdobycie 60% punktów z zaliczenia końcowego 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) Poniżej  60% punktów z zaliczenia końcowego 

3,0 (dost) Pow. 60% punktów z zaliczenia końcowego 

3,5 (ddb) Pow. 65% punktów z zaliczenia końcowego 

4,0 (db) Pow. 70% punktów z zaliczenia końcowego 

4,5 (pdb) Pow. 80 % punktów z zaliczenia końcowego 

5,0 (bdb) Pow. 90% punktów z zaliczenia końcowego 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1.   Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa ,2009.  

2.  Włodarczyk C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 

2010.  

Literatura uzupełniająca  

1. Gabryszak R., Magierek D., Europejska polityka społeczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2011. 

2. Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 

2010.  

3.  Wojtczak A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa, 2009.   

10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta) 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 15 1 
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Seminarium   

Ćwiczenia   

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej pracy przeciętnego 

studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. konieczność przygotowania się do zajęć, 

wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 

Przygotowanie studenta do zajęć   

Przygotowanie studenta do zaliczeń   

Inne (jakie?)   

Razem 15 1 

11. Informacje dodatkowe  

Wszystkie inne ważne dla studenta informacje nie zawarte w standardowym opisie np. dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej 

za dydaktykę, informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia, informacja o 

konieczności wyposażenia się we własny sprzęt bhp; informacja o lokalizacji zajęć; link to strony internetowej katedry/zakładu itp. 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 


