
             Nazwa pola                              Komentarz 

Nazwa przedmiotu 

( w języku polskim oraz 

angielskim) 

Programy zdrowotne 

Programs of health 

Jednostka oferująca 

przedmiot 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Katedra i Zakład Promocji Zdrowia 

 

Jednostka, dla której 

przedmiot jest oferowany  

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Kierunek: Pielęgniarstwo  

I rok II stopnia niestacjonarne 

Kod przedmiotu 1800-P1-Porzr-N2 

Kod ISCED  

Kod ERASMUS  

Liczba punktów ECTS 1,5 

Sposób zaliczenia 

 

Zaliczenie bez oceny 

Język wykładowy  

 

Język polski 

Określenie, czy przedmiot 

może być wielokrotnie 

zaliczany 

Nie 

Przynależność przedmiotu do 

grupy przedmiotów 

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej 

Całkowity nakład pracy 

studenta 
1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

wynosi 15 h, w tym: 

            - udział w ćwiczeniach: 10 h  

            - udział w wykładach: 5h 

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: 

           - przygotowanie do ćwiczeń: 15 h 

           - czytanie wskazanej literatury: 5 h 

3. Czas wymagany do przygotowania się do zaliczenia:   

           10 h 

Ogólna liczba godzin pracy studenta wynosi: 45 h, 

co odpowiada 1,5 punktowi ECTS 
Efekty kształcenia – wiedza 
 

W1: Omawia metody oceny programów zdrowotnych i 

programów polityki zdrowotnej B.W47. 

W2: Zna zasady planowania, finansowania, wdrażania i 

realizacji programów zdrowotnych i programów polityki 

zdrowotnej B.W48.  

 
Efekty kształcenia – 

umiejętności 

 

 

 

 

 

U1: Planuje działania podejmowane w ramach programów 

zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej B.U50. 

U2: Podejmuje działania związane z wdrażaniem i realizacja 

programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej 

B.U51. 

U3: Dokonuje oceny i ewaluacji programów zdrowotnych i 

programów polityki zdrowotnej B.U52. 
Efekty kształcenia – 

kompetencje społeczne 
K 1: Bierze odpowiedzialność za udział w podejmowaniu 

decyzji zawodowych B.K1 



 K 2: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką B.K5 

K 3: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej w 

relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy 

badawczej  B.K6. 

 
Metody dydaktyczne Wykład: wykład informacyjny 

Ćwiczenia: opis, pogadanka, dyskusja dydaktyczna, metody 

eksponujące 
Wymagania wstępne  

Skrócony opis przedmiotu Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

teoretycznymi i prawnymi podstawami tworzenia 

programów oraz nauka planowania, wdrażania, realizacji 

oraz ewaluacji programów zdrowotnych.  

Pełny opis przedmiotu Wykład: 

1. Podstawy teoretyczne i prawne budowania programów 

zdrowotnych. 

2. Przykłady programów zdrowotnych realizowanych na 

świecie i w Polsce. 

  

Ćwiczenia: 

1. Programy zdrowotne jako narzędzie wykorzystywane w 

promocji zdrowia.  

2. Planowanie, finansowanie, wdrażanie oraz realizacja 

programów zdrowotnych w Polsce. 

3. Realizacja programów zdrowotnych i programów polityki 

zdrowotnej 

4. Analiza wybranych programów polityki zdrowotnej 

realizowanych przez samorządy terytorialne 

5. Ocena i ewaluacja programów zdrowotnych i programów 

polityki zdrowotnej. 

Literatura 1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., „Promocja zdrowia”, 

wydawnictwo Czelej 2008 

2. Cylkowska-Nowak M., „Edukacja zdrowotna. Możliwości, 

problemy, ograniczenia” Wydawnictwo Naukowe UM w 

Poznaniu, Poznań 2008 

3. Nawrolska I. Finansowanie profilaktycznych programów 

zdrowotnych. Wyd. Difin. Warszawa 2013. 

4. Włodarczyk C., Zdrowie publiczne w perspektywie 

międzynarodowej - wybrane problemy” Wydawnictwo UJ, 

Kraków 2007 

 
   

Metody i kryteria oceniania Przedmiot kończy się testem zaliczeniowych, składającym 



się z 20  pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia 

testu jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi 

(B.W47, B.W48, B.U50, B.U51, B.U58). 

Obecność i aktywny udział w zajęciach- ocena 360 stopni 

(B.U50, B.U51, B.U58, K.K1, B.K5, B.K6).  

Praktyki zawodowe w 

ramach przedmiotu 
Nie dotyczy 

 

             Nazwa  pola                                       Komentarz 

Cykl dydaktyczny, w którym 

przedmiot jest realizowany 

Semestr zimowy 

Rok akademicki 2016/2017 

Sposób zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenie bez oceny 

Forma i liczba godzin zajęć 

oraz sposoby ich zaliczenia 

Wykłady - 5 godzin - zaliczenie bez oceny 

Ćwiczenia - 10 godzin - zaliczenie bez oceny                                                  

Imię i nazwisko 

koordynatora przedmiotu 

cyklu  

 

Dr hab. Aldona Kubica 

Imię i nazwisko osób 

prowadzących grupy 

zajęciowe przedmiotu 

Dr Anna Andruszkiewicz 

Mgr Marta Nowik 

Atrybut (charakter) 

przedmiotu 

Przedmiot obligatoryjny  

Grupy zajęciowe z opisem i 

limitem miejsc w grupach 

Ćwiczenia – grupy dziekańskie 

Terminy i miejsca odbywania 

zajęć 

Terminy i miejsca odbywania zajęć podane są przez Dział 

Dydaktyki Collegium Medicum 

Liczba godzin zajęć 

prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na 

odległość 

Nie dotyczy 

Strona www przedmiotu Nie dotyczy 



Efekty kształcenia  

zdefiniowane dla danej 

formy zajęć w ramach 

przedmiotu 

Wykłady: W1, W2 

Ćwiczenia: U1, U2, U3, K1, K2, K3 

Metody i kryteria oceniania 

danej formy zajęć w ramach 

przedmiotu 

 Przedmiot kończy się zaliczeniem (test – 20 pytań, 

pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru). Warunkiem 

zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60% 

poprawnych odpowiedzi.  

<60% - niedostateczny 

60% - 70% - dostateczny 

75% - dostateczny plus 

80% - 85% - dobry 

90% - dobry plus 

95% - 100% - bardzo dobry 

 Warunkiem podejścia do zaliczenia jest: 

 - obecność na wykładach i ćwiczeniach 

 - przygotowanie prezentacji z tematyki przedmiotu 

Zakres tematów Wykład: 

1. Podstawy teoretyczne i prawne budowania programów 

zdrowotnych. 

2. Przykłady programów zdrowotnych realizowanych na 

świecie i w Polsce. 

  

Ćwiczenia: 

1. Programy zdrowotne jako narzędzie wykorzystywane w 

promocji zdrowia.  

2. Planowanie, finansowanie, wdrażanie oraz realizacja 

programów zdrowotnych w Polsce. 

3. Realizacja programów zdrowotnych i programów polityki 

zdrowotnej 

4. Analiza wybranych programów polityki zdrowotnej 

realizowanych przez samorządy terytorialne 

5. Ocena i ewaluacja programów zdrowotnych i programów 

polityki zdrowotnej 

Metody dydaktyczne Wykłady – wykład informacyjny 

Ćwiczenia - opis, pogadanka, dyskusja dydaktyczna,  



Literatura 1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., „Promocja zdrowia”, 

wydawnictwo Czelej 2008 

2. Cylkowska-Nowak M., „Edukacja zdrowotna. Możliwości, 

problemy, ograniczenia” Wydawnictwo Naukowe UM w 

Poznaniu, Poznań 2008 

3. Nawrolska I. Finansowanie profilaktycznych programów 

zdrowotnych. Wyd. Difin. Warszawa 2013. 

4. Karski J., „Promocja zdrowia”. Wydawnictwo Ignis 

5. Karski J., „Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a 

członkostwo Polski w UE”., CeDeWu, Warszawa 2005 

6. Włodarczyk c., Zdrowie publiczne w perspektywie 

międzynarodowej – wybrane problemy” Wydawnictwo UJ, 

Kraków 2007 

 

 

 

 


