Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA OPISU ZAJĘĆ (SYLABUS) W ROKU AKADEMICKIM cykl kształcenia 2017-2020
Jednostka Organizacyjna:

Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii

Kierunek: TERAPIA ZAJĘCIOWA

Rodzaj studiów i profil (I stopień/II stopień)

STUDIA I STOPNIA

Profil (ogólnoakademicki, praktyczny)

PRAKTYCZNY

Nazwa modułu:

Nazwa zajęć (przedmiotu): OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Rok

Tryb studiów (stacjonarne):
I
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za zajęcia (przedmiot):
E-mail:barbara.kaczorowska@awf.gda.pl
Wymagania wstępne:

Semestr

Rodzaj zajęć

wykłady
ćwiczenia
Barbara Kaczorowska-Hać
I

Liczba godzin
stacjonarne

niestacjonarne

15

Punkty
ECTS
1

*Typ zajęć
(przedmiotu)

Język
wykładowy

obligartoryjny

polski

Posiada ogólną wiedzę w zakresie zrozumienia definicji populacji oraz definicji profilaktyki chorób.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie systemu kształcenia zawodów medycznych w Polsce.
Zna znaczenie terminu Unia Europejska, Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie.
Cele zajęć (przedmiotu):
Przedstawienie słuchaczowi wiadomości dotyczących podstawowych definicji określających zdrowie, choroby populacyjne. Przedstawienie ogólnych założeń funkcjonowania
systemów opieki zdrowotnej na świecie. Opisanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, z uwzględnieniem roli NFZ. Zadania i cele świadczeń społecznych. 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

Opis efektów kształcenia dla zajęć (przedmiotu) oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku

Kod
kierunkowego/ych
efektu/ów
kształcenia

Kod
obszarowego/ych
efektu/ów
kształcenia

WIEDZA
W1

Słuchacz potrafi podać podstawowe pojęcia z zakresu stanu zdrowia populacji. Zna zasady profilaktyki zdrowia.

K_W09

P6S_WK

W2

Student zna pojęcia z zakresu ochrony zdrowia.

K_W13

W3

Słuchacz posiada wiedzę dotyczącą systemów ochrony zdrowia na świecie oraz w Polsce. Zna cele i formy
działania opieki społecznej

K_W16

P6S_WK
P6S_WK

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Zliczenie z oceną w formie testowej.
Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Wymagania zaliczenia przedmiotu dla studentów ze statusem Indywidualnej Organizacji Studiów (w tym % wymaganej obecności na zajęciach):

Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):

Wykłady, prezentacje, dyskusje

Treści kształcenia: Wykłady, prezentacje:
Wykłady:
Tematy wykładów:
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.
Ćwiczenia:
Forma zaliczenia:
Literatura:
Podstawowa:

Zaliczenie z oceną

Uzupełniająca:
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność

Obciążenie studenta
stacjonarne

niestacjonarne

Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Konsultacje

15 godz.
7 godz.
8 godz.
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)

*Typ zajęć (przedmiotu): obligatoryjny / do wyboru

godz.
godz.
godz.
30 godz.
1 ECTS

