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prowadzącej przedmiot
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egzaminującej bądź
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przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
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przedmiot nie jest powiązany z żadną grupą przedmiotów
Wymagania wstępne
realizowanych na tej specjalności
studia stacjonarne – 30 godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń
Liczba godzin zajęć
studia niestacjonarne – 15 godz. wykładów
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Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
Realizowany przedmiot wyposaża studentów w informacje o
Założenia i cele przedmiotu
ogólnym charakterze funkcjonowania gospodarki w systemie
rynkowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów
świadczących usługi zdrowotne. Program podzielono na 3 części:
1. Wybrane elementy współczesnej ekonomii.
2. Wybrane elementy funkcjonowania organizacji
świadczących usługi zdrowotne.
3. Podstawowe informacje dotyczące uruchomienia własnej
działalności gospodarczej:
- zagadnienia realizowane na ćwiczeniach.
Student po wysłuchaniu wykładów zapoznaje się z podstawową
terminologią ekonomiczną i poznaje jej znaczenie w praktyce
gospodarczej. Przekazywane informacje, tak na wykładach jak i
ćwiczeniach podnoszą poziom intelektualny studenta, co pozwoli
mu w przyszłości na zajmowanie kierowniczych stanowisk w
zakładach opieki zdrowotnej i właściwe radzenie sobie z trudną
sztuką gospodarowania tymi jednostkami.
Celem realizowanych ćwiczeń jest umiejętność korzystania z
różnych możliwości finansowych wspierających działalność
gospodarczą.
1. wykłady aktywne z udziałem studentów, ilustrowane
Metody dydaktyczne
materiałami empirycznymi z praktyki gospodarczej,
2. ćwiczenia – każdy student powinien opracować projekt
uruchomienia własnej działalności gospodarczej,
wykorzystując do tego:
− fundusze strukturalne,
− fundusze celowe.
W projekcie uwzględniane są wszystkie szczegóły działalności
gospodarczej, które decydują o przetrwaniu, rozwoju i
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Forma i warunki zaliczenia
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Wykaz literatury
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sukcesie.
Zaliczenie wykładu odbywa się zgodnie z przyjętą formą:
− egzamin pisemny i ustny,
lub
− kolokwium zaliczeniowe pisemne w przypadku zaliczenia
przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń – zaliczeniem tej formy zajęć jest wykonanie
kompleksowego projektu własnej działalności gospodarczej wraz
z prezentacją projektu przed grupą.
Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji.
Część I
1. Wybrane elementy współczesnej ekonomii.
1.1. Popyt, podaż oraz popyt na zmiany cen i dochodów.
1.2. Rynek i konkurencja doskonała.
1.3. Pieniądz i współczesny system bankowy – polityka
pieniężna i fiskalna.
1.4. Podatki a wydatki publiczne – rola państwa w alokacji
zasobów.
1.5. Nacjonalizacja i prywatyzacja.
1.6. Podział dochodu narodowego.
1.7. Produkt narodowy brutto.
1.8. Budżet państwa i jego podział.
1.9. Rola i zadania finansów publicznych.
1.10.Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej.
1.11. Cel, rola i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia.
Część II
2. Podstawowe zasady działania zakładów opieki zdrowotnej.
2.1. Zasada gospodarności.
2.2. Zasada przedsiębiorczości.
2.3. Zasada rentowności.
2.4. Zasada rachunku ekonomicznego.
3. Cel, misja i zasady funkcjonowania organizacji zdrowotnych.
3.1. Prywatyzacja jako element restrukturyzacji jednostek
służby zdrowia.
3.2. Otoczenie makro i mikroekonomiczne zakładów służby
zdrowia.
3.3. Marketing strategiczny i operacyjny i jego specyficzna
forma w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
3.4. Zasoby i ich rola w zakładach opieki zdrowotnej
(rzeczowe, kadrowe, informacyjne i finansowe).
3.5. Kapitał intelektualny i zasady zarządzania nim.
4. Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania organizacji
zdrowia.
4.1. Koszty działalności organizacji medycznej.
4.2. Rozliczanie kosztów jako pierwszy etap kalkulacji ceny za
usługi medyczne.
4.3. Kalkulacja ceny usług medycznych.
4.4. Struktura kosztów i metody ich ewidencji.
4.5. Zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
4.6. Zarządzanie prywatnym zakładem opieki zdrowotnej.
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