Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2015 - 2018
Zakład Terapii
Zajęciowej

Jednostka Organizacyjna:

I stopień
Kod przedmiotu:
ogólnoakademicki

Rodzaj studiów i profil (I stopień/II stopień, ogólno akademicki/praktyczny):

stacjonarne

TZISnm03

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów

Terapia Zajęciowa

Kierunek:

Rok

Semestr

I

I

Rodzaj zajęć
wykłady

Liczba
godzin
15

Punkty
ECTS
1

Typ
przedmiotu
obligatoryjny

Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr med. Barbara Kaczorowska-Hać
e-mail: barbara.kaczorowska@awf.gda.pl
Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać wstepna wiedzę dotyczacą systemu ubezpieczeń społecznych, ogólną orientację dotyczacą funkcjonowania służby zdrowia.

Cele przedmiotu:
Znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowotnej oraz pomocy społecznej
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1

Student powinien znać zasady funkcjonowania pomocy społecznej

K_W12

W2

Student powinien przyswoić mechanizmy i uwarunkowania organizacyjne oraz prawne do kierowania zespołem
K_W19
terapeutycznym, organizowania i zarządzania placówkami terapeutycznymi.

W3

Student powienin znać ekonomiczne aspekty funkcjonowania placówek słuzby zdrowia

UMIEJĘTNOŚCI

K_W30

Język
wykładowy
polski

U1

Student potrafi organizować i realizować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia i
profilaktykę niepełnosprawności.

K_U19

U2

Student posiada umiejetności organizacji różnych dyscyplin sportowych, treningu sportowego, organizacji
zawodów dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami

K_U23

K1

Student potrafi promować zachowania zdrowotne w działalności edukacyjnej

K_K11

K2

Student potrafi formułować opinie dutyczace różnych aspektów działalności terapeuty zajęciowego

K_K09

KOMPETENCJE

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Kolokwium ustne,
zaliczenie pisemne
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Wykłady, prezentacje, dyskusje.
Treści kształcenia:
Wykłady
1. Definicja zdrowia, choroby populacyjne.
2. System opieki zdrowotnej założenia ogólne.
3. Zakłady opieki zdrowotnej, funkcjonowanie, finansowanie.
4. Kompetencje pracowników służby zdrowia.
5. NFZ.
6. Zasady funkcjonowania opieki społecznej.
7. Świadczenia społeczne.
8. Zaliczenie przedmiotu
Forma zaliczenia:
Literatura:

Wykłady – zaliczenie ustne z oceną

Podstawowa:

1. .Ustawa z dn 4 IX 1997 o działaniach administracji rządowej (Dz.U.2013 743 z późn zmianami)
2. Ustawa z dn 8 VIII 1996 o Radnie Min (Dz.U.2012, poz 392)
Uzupełniająca:
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2015 poz. 1908)

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Przygotowanie się do wykładów
Konsultacje

Obciążenie studenta
15 godz.
5 godz.
5 godz.
5 godz.
30 godz.
Całkowite obciążenie pracą studenta
1 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot

Opracowała : B Kaczorowska-Hać

