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Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora 

nr 51 z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH   

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, UBEZPIECZE Ń ORAZ ORGANIZACJI  

I FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA 

 

Wiedza 

1. Posiada wiedzę dotyczącą zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce, struktury, 

sposoby funkcjonowania i finansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia oraz 

rynku świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce. 

2. Zna podstawy metodologii nauk społecznych oraz ich uzasadnienie teoretyczne  

i filozoficzne. 

3. Rozumie istotę aktywności naukowej oraz funkcje i znaczenie nauk społecznych. 

4. Ma wiedzę na temat metod badawczych, możliwości ich zastosowania oraz zna 

sposoby poprawnego wnioskowania. 

5. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla 

obszaru nauk społecznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne 

oraz procesy w nich i między nimi zachodzące 

6. Posiada wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali 

krajowej i międzynarodowej. 

7. Posiada wiedzę dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych, metody 

ubezpieczenia jako sposobu organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych  

i usług medycznych oraz rachunku aktuarialnego. 

8. Posiada wiedzę dotyczącą prawa ubezpieczeń zdrowotnych. 

9. Zna ofertę produktową usług medycznych świadczeniodawców: publicznych, 

niepublicznych, firm abonamentowych, zakładów ubezpieczeń, firm assistance  

i concierge oraz kryteria analiz jakości tych ofert. 

10. Zna metody pozyskiwania danych źródłowych oraz zasady analiz (kryteria ocen) 

polskiego rynku świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. 
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11. Zna rolę podmiotu leczniczego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz misje, 

cele i style zarządzania podmiotami o różnym statusie i strukturze własności. 

12. Posiada wiedzę na temat konstruowania kontraktów świadczeń zdrowotnych  

i usług medycznych przez płatników prywatnych i publicznych. 

13. Zna zasady współpracy władz samorządowych z kierownictwem szpitala oraz 

inwestorem prywatnym oraz formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 
 
Umiejętności 

1. Umie sformułować problem badawczy (tezy/hipotezy badawcze) oraz wskazać 

metody badawcze pozwalające na weryfikację problemu (tezy/hipotezy 

badawczej). 

2. Potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania naukowe oraz 

zinterpretować jego wyniki w ujęciu ilościowym i jakościowym. 

3. Potrafi formułować uzasadnione empirycznie wnioski oraz prezentować je  

w nowoczesnej i komunikatywnej formie. 

4. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych. 

5. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania 

konkretnych problemów. 

6. Potrafi określić zasady zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce, struktury, sposobu 

funkcjonowania i finansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia oraz rynku 

świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce. 

7. Posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie 

interpersonalnej. 

8. Potrafi interpretować przepisy prawa, mające wpływ na prowadzenie działalności. 

w zakresie opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych. 

9. Potrafi pozyskać dane źródłowe dotyczące polskiego rynku świadczeń 

zdrowotnych i usług medycznych oraz dokonać ich analizy. 

10. Potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne  

i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej. 

11. Potrafi przygotować plan rozwoju strategicznego i operacyjnego placówek 

ochrony zdrowia, przedstawić zasady ich wdrażania i koordynowania. 
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Efekty kształcenia: Kompetencje społeczne 

1. Posiada umiejętność współdziałania i pracy w zespole. 

2. Zna swoje środowisko naukowe i aktywnie uczestniczy w jego życiu oraz ma 

kontakty z osobami prowadzącymi badania w podobnej dyscyplinie. 

3. Upowszechnia wiedzę o roli ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych  

w ochronie zdrowia oraz zasadach racjonalnego i efektywnego zarządzania 

ochroną zdrowia. 

4. Wykazuje się aktywnością społeczną na poziomie lokalnym, regionalnym, a także 

w miarę możliwości, ogólnopolskim czy międzynarodowym. 

5. Przestrzega norm współżycia społecznego i dobrych obyczajów zarówno w swoim 

środowisku, jak i poza nim. Szanuje i przestrzega obowiązującego prawa. 

6. Zachęca i motywuje innych do aktywności i działań zmierzających do poprawy 

funkcjonowania instytucji publicznych i społeczeństwa. 

7. Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, 

gospodarczych, politycznych) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne  

i polityczne oraz potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki swojej działalności. 

 


