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A. Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy o ochronie zdrowia jako jednej z najważniejszych polityk szczegółowych w systemie polityki
społecznej. Omówienie doświadczeń krajów członkowskich UE w zakresie konstrukcji systemów ochrony zdrowia.
Analiza finansowania ochrony zdrowia w Unii Europejskiej.
B. Program przedmiotu

Ochrona zdrowia w systemie polityki społecznej. Różnorodność modeli ochrony zdrowia w Europie. Znaczenie
efektywnych systemów ochrony zdrowia wobec zmian w strukturze demograficznej społeczeństw europejskich.
Systemy ochrony zdrowia w wybranych krajach członkowskich. Finansowanie ochrony zdrowia.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

D. Semestralny plan zajęć

1

Miejsce ochrony zdrowia w systemie polityki społecznej.

2

Ochrona zdrowia w dokumentach Unii Europejskiej.

3

Standardy unijne jako przesłanka polityki ochrony zdrowia.

4

Modele polityki ochrony zdrowia w krajach anglosaskich, skandynawskichi i
niemieckojęzycznych.

5

Stan zdrowia społeczeństwa (zdrowotność) jako przesłanka polityki i roli państwa w systemie
ochrony zdrowia.

6

Charakterystyka systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach członkowskich Unii
Europejskiej.

7

Finansowanie ochrony zdrowia w UE.

c.d.Polityka ochrony zdrowia w Unii Europejskiej

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, WSP TWP, Warszawa 2001.

F. Literatura uzupełniająca

Polityka zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej, W. Holland, E. Mossialos (red.), Ignis, Warszawa 2002.
G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

1.Zdrowie i jego społeczne odniesienia, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III
wyd. zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 75-82.
2.Zdrowie w teorii ekonomii, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III wyd.
zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 19-33. 3.Ewolucja
czy rewolucja w polityce ochrony zdrowia w Polsce? Od systemu scentralizowanego do opartego na zasadach
rynkowych, w: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja systemu, red. nauk. J. Osiński, SGH, Warszawa 2012, s.
483-498. 4.Alkoholizm, prostytucja, zakażenia HiV i AIDS, narkomania jako formy wykluczenia społecznego w świetle
badań, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2012 nr 3 (11). 5.Cyberprzemoc i
niepełnosprawność jako ograniczenia wdrażania rozwoju zrównowazonego, "Kwartalnik Kolegium EkonomicznoSpołeczne. Studia i Prace nr 2/2011, s.169-187 6.Zadania sektora ochrony zdrowia w Polsce a dostęp do usług
medycznych,w: Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa, SGH 2009, s. 103-113. 7.Dianoza stanu
zdrowia jako podstawa badania społecznych skutków kryzysu, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną
praktyką, Warszawa, SGH 2009,s. 297-313. 8.Ekologiczne uwarunkowania zdrowia, 2000, SGH, ss. 117.

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:
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14

30

Wykład

30

14

30

J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy

80%

referaty/eseje

20%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Kolejność zgłoszeń

M. Metody prowadzenia zajęć

kejsy
referaty
dyskusje

