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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa Wydziału: Nauk o Zdrowiu 

Nazwa kierunku studiów: organizacja i ekonomika ochrony zdrowia 

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia oraz dziedziny/dziedzin naukowych z których 

został wyodrębniony kierunek studiów: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej, dziedzina nauk o zdrowiu 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

studiów 

 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

kształcenia 

WIEDZA 
absolwent zna i rozumie: 

K_W01 

podstawowe metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i informatyczne 

umożliwiające gromadzenie, przygotowanie, analizę, interpretację i prezentację 

danych wykorzystywanych w ochronie zdrowia 

P6S_WG_I 

K_W02 
podstawowe ilościowe i jakościowe metody badań naukowych z uwzględnieniem 

obszarów związanych ze zdrowiem 

P6S_WG_I 

P6S_WK_4 

K_W03 
wiarygodne źródła informacji dotyczące zagadnień zdrowia i jego ochrony oraz 

reguły korzystania z nich z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej 

P6S_WG_I 

P6S_WK_4 

K_W04 
najważniejsze determinanty zdrowia i relacje między nimi, a także ich wpływ na 

zdrowie zarówno jednostki jak i całej populacji 

P6S_WG_1 

P6S_WK_3 

K_W05 
podstawowe problemy zdrowotne dotykające populację oraz ich potencjalne 

konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia 
P6S_WK_3 

K_W06 
podstawowe metody opisu i pomiaru stanu zdrowia, jego wartości oraz potrzeb 

zdrowotnych  

P6S_WG_2 

P6S_WK_3 

K_W07 podstawowe zjawiska demograficzne, sposoby ich pomiaru i wpływ na zdrowie 
P6S_WG_I 

P6S_WK_3 

K_W08 

systemy i zasoby informacyjne oraz informatyczne instytucji ochrony zdrowia, a 

także rolę zintegrowanego systemu informatycznego opieki zdrowotnej opartego o 

dokumentację elektroniczną 

P6S_WG_I 

P6S_WK_6 

K_W09 
uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w Polsce 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_7 

K_W10 
koncepcje zarządzania publicznego, mechanizmy działania oraz funkcje 

administracji publicznej i instytucji publicznych w ochronie zdrowia 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_7 

K_W11 
podstawowe pojęcia i modele z zakresu ekonomii i finansów oraz związki 

zachodzące pomiędzy ekonomią i zdrowiem 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

K_W12 
zasady rządzące systemem finansów publicznych oraz elementy systemu finansów 

publicznych w Polsce, w tym podstawowe rodzaje podatków 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 



K_W13 
metody i źródła finansowania ochrony zdrowia, z uwzględnieniem możliwości i 

zasad pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_8 

K_W14 
ekonomiczne narzędzia wykorzystywane do optymalizacji działań podejmowanych 

w różnych instytucjach systemu ochrony zdrowia  

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_7 

P6S_WK_8 

K_W15 
uwarunkowania wykorzystania narzędzi ekonomicznych i regulacji państwa w 

kontekście alokacji zasobów w systemie ochrony zdrowia  

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_8 

K_W16 

główne formy organizacyjne w ochronie zdrowia oraz zasady, uwarunkowania i 

narzędzia funkcjonowania organizacji, w szczególności w otoczeniu 

konkurencyjnym 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_7 

P6S_WK_8 

K_W17 zasady oraz narzędzia tworzenia programów zdrowotnych 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_4 

P6S_WK_7 

K_W18 
podstawy prawne funkcjonowania i działania różnych instytucji w systemie ochrony 

zdrowia 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_7 

P6S_WK_8 

K_W19 
ogólne i specyficzne dla sektora ochrony zdrowia regulacje prawa zamówień 

publicznych  

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

K_W20 
podstawowe mechanizmy i narzędzia zarządcze na poziomie organizacji i całego 

systemu ochrony zdrowia 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_8 

K_W21 
zasady współpracy instytucji ochrony zdrowia z organami władzy wszystkich 

szczebli oraz z innymi podmiotami w systemie ochrony zdrowia 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_7 

P6S_WK_8 

K_W22 
zjawiska i procesy psychologiczne oraz zasady funkcjonowania poznawczego, 

emocjonalnego, fizjologicznego i społecznego 

P6S_WG_2 

P6S_WK_3 

 

K_W23 
pojęcia i procesy z zakresu edukacji zdrowotnej oraz  komunikacji społecznej i 

interpersonalnej związanej z zagadnieniami zdrowia 

P6S_WK_II 

P6S_WK_3 

K_W24 
rolę i rodzaje przywództwa w ochronie zdrowia, oraz potencjalne problemy z tym 

związane 

P6S_WK_II 

P6S_WK_7 

P6S_WK_8 

K_W25 

uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do zasobów kadrowych i stosunków 

zatrudnienia 

P6S_WK_II 

P6S_WK_6 

P6S_WK_7 

P6S_WK_8 

K_W26 

podstawowe problemy oraz instytucje polityki społecznej w Polsce i na świecie, 

metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych, podstawowe elementy 

ubezpieczeń społecznych i ich związek z ochroną zdrowia 

P6S_WK_II 

P6S_WK_4 

P6S_WK_6 

K_W27 
działania i reformy oraz rodzaje i narzędzia polityk zdrowotnych na poziomie 

krajowym i międzynarodowym 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_4 

P6S_WK_6 

K_W28 
znaczenie jakości dla realizowania celów organizacji oraz narzędzia zarządzania 

jakością w podmiotach świadczących usługi zdrowotne 

P6S_WK_II 

P6S_WK_4 

P6S_WK_6 



K_W29 
uwarunkowania i procesy dokonywania zmian w organizacjach funkcjonujących w 

systemie ochrony zdrowia 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_4 

P6S_WK_6 

P6S_WK_8 

K_W30 

zagadnienia omawiane na wybranych przez siebie przedmiotach fakultatywnych, 

przedmiotach z wybranego bloku tematycznego przedmiotów do wyboru, 

seminariach dyplomowych oraz w miejscu realizowanej praktyki 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

UMIEJĘTNOŚCI 
absolwent potrafi: 

K_U01 
ocenić skalę, przyczyny oraz potencjalne konsekwencje występujących problemów 

zdrowotnych i społecznych dla sektora ochrony zdrowia i sektora społecznego 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_3 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U02 

gromadzić, przygotować, poddać analizie, zinterpretować i zaprezentować dane 

dotyczące zagadnień zdrowia i ochrony zdrowia, zgodnie z potrzebami 

potencjalnego ich odbiorcy  

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_3 

P6S_UW_4 

P6S_UO_6 

K_U03 

zastosować metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej i pracy w 

zespole, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych ze zdrowiem i jego 

ochroną 

P6S_UK_II 

P6S_UK_2 

K  U04 
wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do formułowania własnych wniosków i 

osądów 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U05 

odnaleźć potrzebne informacje dotyczące zdrowia i jego ochrony w literaturze 

fachowej, bazach danych oraz innych wiarygodnych źródłach i wykorzystać je z 

uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej 

P6S_UW_I 

P6S_UW_4  

P6S_UO_6 

K_U06 zaplanować i wykonać proste badania ilościowe i jakościowe 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UO_III 

P6S_UU_IV 

P6S_UW_4 

P6S_UO_6 

K_U07 
zająć stanowisko na temat zasadniczych zjawisk gospodarczych zachodzących w 

skali mikro- i makroekonomicznej, popierając je odpowiednią argumentacją 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

K_U08 

przeprowadzić prostą analizę budżetu publicznego oraz budżetów płatników i 

świadczeniodawców w ochronie zdrowia, a także dokonać prognoz sytuacji 

finansowej w sektorze ochrony zdrowia 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U09 

porównać różne metody finansowania i organizacji na wielu poziomach sektora 

ochrony zdrowia oraz zarekomendować rozwiązania w tym zakresie popierając 

swoje propozycje racjonalną argumentacją 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U10 
ocenić rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji 

pozarządowych w ochronie zdrowia 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U11 

zastosować poznane metody i narzędzia dotyczące zarządzania operacyjnego, 

planowania, organizowania, motywowania, kontroli oraz analizy strategicznej do 

rozwiązania konkretnych problemów zarządczych w podmiotach ochrony zdrowia 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 



K_U12 

zinterpretować przepisy prawa obowiązujące w obszarze ochrony zdrowia i 

zabezpieczenia społecznego oraz posłużyć się narzędziami prawnymi i 

organizacyjnymi przy rozwiązywaniu problemów oraz objęciu nadzorem instytucji 

wpływających na zdrowie 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U13 

ocenić wpływ różnych czynników na politykę zdrowotną, na różnych poziomach, w 

kraju i na świecie oraz wpływ procesów politycznych na problemy zdrowia i sektora 

ochrony zdrowia 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U14 

dokonać podstawowej analizy procesów i zjawisk o charakterze politycznym, w 

szczególności dotyczących zadań i działania administracji państwowej i w ochronie 

zdrowia 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U15 
ustalać priorytety działań w ochronie zdrowia na różnych poziomach oraz 

zaproponować podjęcie adekwatnych interwencji 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_3 

P6S_UW_4  

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U16 
wskazać i zastosować narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach 

opieki zdrowotnej adekwatne do analizowanego problemu 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_4  

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U17 

przewidzieć skutki wprowadzenia określonych rozwiązań politycznych, 

organizacyjnych i prawnych w ochronie zdrowia oraz sformułować adekwatne 

rekomendacje 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UO_III 

P6S_UU_IV 

P6S_UW_3  

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U18 przygotować prostą aplikację o fundusze zewnętrzne w ochronie zdrowia 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UU_IV 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U19 
zastosować adekwatne narzędzia rozwiązywania i/lub zapobiegania występowaniu 

problemów w funkcjonowaniu instytucji sektora ochrony zdrowia  

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UO_III 

P6S_UU_IV 

P6S_UW_4 

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U20 

wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji, 

napisanie eseju oraz pracy dyplomowej) na poziomie akademickim, rozumiejąc 

wagę poprawnego, logicznego wypowiadania się 

P6S_UK_II 

K_U21 planować, organizować i uczestniczyć w pracy w zespole P6S_UO_III 

K_U22 

posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P6S_UK_II 

K_U23 

przyporządkować zadania regulacyjne i organizacyjne dotyczących zdrowia i jego 

ochrony, do poszczególnych organów administracji publicznej i instytucji 

niepublicznych oraz zaplanować ich realizację 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UO_III 

P6S_UU_IV 

P6S_UW_3 



P6S_UW_4  

P6S_UW_5 

P6S_UO_6 

K_U24 

wykazać się umiejętnościami zdobytymi w ramach wybranych przez siebie 

przedmiotów fakultatywnych, przedmiotów z bloku tematycznego przedmiotów do 

wyboru, seminariów dyplomowych oraz realizowanej praktyki 

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UO_III 

P6S_UU_IV 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
absolwent wyraża gotowość do: 

K_K01 
podjęcia koniecznych działań na rzecz rozwiązywania lub łagodzenia problemów 

społecznych i zdrowotnych 
P6S_KO_II 

K_K02 
tolerancji i otwartości wobec odmiennych poglądów, postaw i kultur (w tym również 

organizacyjnych), ukształtowanych przez różne czynniki 
P6S_KR_III 

K_K03 
podejmowania inicjatywy w rozszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc 

potrzebę uczenia się przez całe życie 
P6S_KK_I 

K_K04 okazywania szacunku i zrozumienia wobec drugiego człowieka 
P6S_KR_III 

P6S_KR_2 

K_K05 przestrzegania obowiązujących zasad i reguł 
P6S_KR_III 

P6S_KR_2 

K_K06 
współpracy z innymi osobami i instytucjami, prowadzenia negocjacji i szukania 

kompromisów 
P6S_KR_III 

K_K07 konstruktywnego uczestnictwa w dyskusji i otwartości na argumentację innych osób 
P6S_KO_II 

P6S_KR_III 

K_K08 
poszukiwania pomocy i współpracy w rozwiązywaniu problemów, które są poza 

zakresem jej/jego kompetencji 
P6S_KK_I 


