Uchwała nr 22/IV/2020
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr 80/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
25 września 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów
rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach
nieregulowanych na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym,
Wydziale Nauk o Zdrowiu do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Działając na podstawie § 7 ust. 5 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.),
stanowi się, co następuje:
§1
W uchwale nr 80/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 r. w załączniku nr 9 wprowadza się
następujące zmiany:
1. w rozdziale Program, podrozdział Praktyki zawodowe. Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk zawodowych otrzymuje brzmienie:
“Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia przewiduje obowiązkową dla studentów
praktykę w wymiarze 5 tygodni, 5 ECTS na I roku. Praktyki odbywają się w trakcie wakacji
letnich (o ile termin nie zostanie inaczej uzgodniony przez uczelnię i organizatora praktyki).
Zasadniczym celem praktyki jest zapoznanie studenta z trybem pracy obowiązującym
w instytucji, w której praktyka się odbywa. Student powinien zapoznać się ze strukturą
instytucji, realizowanymi przez nią zadaniami, jej otoczeniem społeczno-gospodarczym
i relacjami w odniesieniu do innych uczestników systemu ochrony zdrowia. Powinien
również zdobyć i udoskonalić praktyczne umiejętności przez wykonanie zadań określonych
przez opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania, a także rozwinąć umiejętności pracy
w zespole.
W ramach praktyki student powinien dokonać pogłębionej analizy organizacyjnej i analizy
otoczenia instytucji oraz ocenić działania tej instytucji w odniesieniu do przyjętych przez
nią celów, wiążąc dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką. Zaleca się,
by wybór jednostki, w której odbywana jest praktyka, pozwolił studentowi wykorzystać
nabytą wiedzę
i umiejętności w opracowaniu pracy dyplomowej. Zważywszy na ogromne zróżnicowanie
instytucji działających w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia, w których
studenci mogą odbywać praktyki, w programie studiów zrezygnowano ze szczegółowego
określenia obowiązujących dla wszystkich studentów treści praktyk. Praktyki dla studentów
mogą być realizowane w różnych instytucjach działających w systemie ochrony zdrowia,
m.in. w:
a) instytucjach administracji publicznej z obszaru ochrony zdrowia i polityki społecznej,
b) podmiotach świadczących usługi zdrowotne,
c) instytucjach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych,
d) organizacjach pozarządowych,
e) kancelariach prawnych, firmach analitycznych i doradczych,
f) mediach zajmujących się problematyką ochrony zdrowia,
g) innych instytucjach realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i zdrowia
publicznego.
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego odbycie
praktyki i osiągnięcie przypisanych do praktyki efektów uczenia się. Zaświadczenie
powinno być podpisane przez kierownika instytucji, w której student odbywał praktykę lub

upoważnioną przez niego osobę. Wraz z zaświadczeniem student składa koordynatorowi
praktyk zwięzły raport (maksymalnie 2 strony), w którym opisany został przebieg praktyki
(w tym zakres wykonywanych czynności i ocena praktyki pod kątem realizacji założonych
efektów uczenia się opisanych w sylabusach) oraz podpisany przez studenta regulamin
praktyki. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia
w pracy w systemie ochrony zdrowia w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej. Osoba
starająca się o zaliczenie praktyki składa poprzez koordynatora praktyki imienne podanie
do właściwego Prodziekana. Do podania należy dołączyć dokument poświadczający
zdobycie doświadczenia zawodowego w wymaganym wymiarze godzin (np. zaświadczenie
pracodawcy) oraz dokument opisujący zakres zadań i obowiązków realizowanych w czasie
działalności stanowiącej podstawę wniesienia podania o zaliczenie praktyki. Opis
realizowanych zadań i obowiązków powinien odnosić się do efektów uczenia się założonych
dla praktyki opisanych w sylabusie do modułu praktyka.”
2. w rozdziale Efekty uczenia się dodaje się efekty uczenia się z zakresu:
Wiedza
Kod

Treść
Absolwent zna i rozumie schemat organizacyjny instytucji,
w której realizuje praktykę i rolę instytucji w systemie
ZDP_KDR_W32 ochrony zdrowia, zadania instytucji, uwarunkowania jej
funkcjonowania oraz zadania realizowane przez
poszczególne komórki organizacyjne

Umiejętności
Kod

Treść
Absolwent potrafi dokonać pogłębionej analizy
organizacyjnej i analizy otoczenia instytucji, w której
ZDP_KDR_U24 realizuje praktykę oraz ocenić działania tej instytucji w
odniesieniu do przyjętych przez nią celów, wiążąc
dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką

3.

PRK
P7U_W,
P7S_WG

PRK
P7U_U,
P7S_UW

Karta Opisu Przedmiotu pn. „Praktyka” na okres drugiego semestru, w cyklu
dydaktycznym 2019/2020, otrzymuje brzmienie:

Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyka
Nazwa przedmiotu
Praktyka
Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się

Blok zajęciowy

zaliczenie

obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Kierunek studiów

Cykl dydaktyczny

Okres

Zdrowie Publiczne

2019/20

Semestr 2

Języki wykładowe

Profil studiów

Obligatoryjność

Polski

ogólnoakademicki

obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć

Liczba punktów ECTS

praktyka: 200

5

Poziom kształcenia

Forma studiów

Dyscypliny

drugiego stopnia

stacjonarne

Nauki o zdrowiu

Koordynator przedmiotu
Prowadzący zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1
C2

Zapoznanie się studenta, w zależności od miejsca odbywania praktyki, z organizacją i funkcjonowaniem instytucji,
w której odbywa praktykę.
Konfrontacja wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów z realnymi problemami działania podmiotów
realizujących różne zadania z obszaru ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1
W2
W3

strukturę organizacyjną oraz funkcje jednostki, w której realizuje
praktykę
zakres czynności i rolę wybranych i podstawowych stanowisk pracy
w jednostce, w której odbywa praktykę
metody i techniki oraz dostępną dokumentację w miejscu
odbywania praktyki

ZDP_KDR_W31, ZDP_KDR_W32
ZDP_KDR_W31, ZDP_KDR_W32
ZDP_KDR_W31, ZDP_KDR_W32

Umiejętności – Student potrafi:
U1

wykonać zadania określone przez opiekuna praktyki

ZDP_KDR_U08, ZDP_KDR_U14,
ZDP_KDR_U19, ZDP_KDR_U22,
ZDP_KDR_U24

dokonać analizy otoczenia oraz oceny jego wpływu na działalność
i funkcjonowanie instytucji, w której odbywa praktykę

ZDP_KDR_U01, ZDP_KDR_U08,
ZDP_KDR_U12, ZDP_KDR_U16,
ZDP_KDR_U17, ZDP_KDR_U22,

U3

powiązać dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką

ZDP_KDR_U01, ZDP_KDR_U04,
ZDP_KDR_U08, ZDP_KDR_U14,
ZDP_KDR_U15, ZDP_KDR_U22,

U4

obserwować i włączać się w realizację zadań wykonywanych lub
powierzonych mu przez opiekuna praktyki wykorzystując wiedzę

ZDP_KDR_U01, ZDP_KDR_U04,
ZDP_KDR_U07, ZDP_KDR_U08,

U2

ZDP_KDR_U24

ZDP_KDR_U24

zdobytą w czasie studiów
U5

ZDP_KDR_U24

wykonać i zinterpretować proste analizy ilościowe w oparciu
o ewentualnie udostępnione dane gromadzone w miejscu

ZDP_KDR_U01, ZDP_KDR_U06,
ZDP_KDR_U08, ZDP_KDR_U22,

odbywania praktyki
U6

ZDP_KDR_U24

samodzielnie przygotować prezentację, referat lub opracowanie
na zadany temat

ZDP_KDR_U01, ZDP_KDR_U04,
ZDP_KDR_U06, ZDP_KDR_U22,
ZDP_KDR_U24

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

korzystania z pomocy ekspertów i współpracy w rozwiązywaniu

ZDP_KDR_K01, ZDP_KDR_K03

problemów zawodowych

K2

skutecznego zarządzania własnym czasem

K3

odpowiedzialnego planowania zadań, które powierzono mu
wykonać oraz przestrzegania zasad etycznych obowiązujących

ZDP_KDR_K01, ZDP_KDR_K02,
ZDP_KDR_K03, ZDP_KDR_K06,

w pracy zawodowej

ZDP_KDR_K07, ZDP_KDR_K08

K4
K5
K6

ZDP_KDR_K06

wykazania wrażliwości na kwestie socjalne i zdrowotne

ZDP_KDR_K04, ZDP_KDR_K09

w społeczeństwie
samodzielnego zdobywania wiedzy w zakresie potrzebnym

ZDP_KDR_K01

do spełnienia zadań powierzonych w czasie odbywania praktyki
wyjść z inicjatywą i przedstawić swoje umiejętności, które mogą
być wykorzystane w czasie odbywania praktyki

ZDP_KDR_K01, ZDP_KDR_K02,
ZDP_KDR_K03, ZDP_KDR_K04,
ZDP_KDR_K05, ZDP_KDR_K09

Treści programowe

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla

Formy prowadzenia

przedmiotu

zajęć

Sugerowane aktywności studenta podczas odbywania
praktyki wakacyjnej (do wyboru przez kierownika jednostki
lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad
studentami - wybór powinien zależeć od charakteru
jednostki): - zapoznanie się z jednostką, jej charakterem,
strukturą, realizowanymi zadaniami, - obserwacja pracy
kierownika jednostki, wykonywanie zadań pomocniczych, obserwacja praktyki zarządzania w

1.

danej instytucji na danym szczeblu w zależności od
miejsca odbywania praktyki, - wizyty w poszczególnych
działach/departamentach instytucji, - obserwacja pracy
personelu administracyjnego oraz wykonywanie zadań
pomocniczych, - poznanie specyficznego charakteru
jednostki, w której odbywa się praktyka, - uczestnictwo w
bieżącej pracy jednostki, w której odbywa się praktyka, wizyty w jednostkach podległych organizacji, w której
odbywa się praktyka, - inne - do określenia w miejscu
odbywania praktyki.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6

praktyka

Literatura
Obowiązkowa
1. nie dotyczy

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

praktyka

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie
Odbycie praktyk, poświadczone przez kierownika jednostki, w której student
odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę), zatwierdzone
przez koordynatora ds. praktyk.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
praktyka

Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin kontaktowych
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
200
Liczba godzin
200
Liczba godzin
200
Liczba godzin
200

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

U5

x

U6

x

K1

x

K2

x

K3

x

K4

x

K5

x

K6

x

Kierunkowe efekty uczenia się
Kod
ZDP_KDR_K01
ZDP_KDR_K02
ZDP_KDR_K03
ZDP_KDR_K04
ZDP_KDR_K05

Treść
Absolwent jest gotów do poddania krytycznej analizie swoich kompetencji i do korzystania z pomocy
ekspertów
Absolwent jest gotów do do samodzielnego zdobywania wiedzy, poszerzania swoich umiejętności oraz
podejmowania działań w oparciu o wiarygodne źródła informacji
Absolwent jest gotów do do podejmowania współpracy w rozwiązywaniu problemów naukowych,
społecznych i zawodowych, kierując się przy tym zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi
Absolwent jest gotów do zaangażowanie się w promocję idei zdrowia publicznego i zainteresowania
problemami polityki społecznej i zdrowotnej różnych grup odbiorców
Absolwent jest gotów do podejmowania współpracy z różnymi instytucjami w działaniach na rzecz
poprawy stanu zdrowia społeczeństwa

ZDP_KDR_K06 Absolwent jest gotów do skutecznego zarządzania czasem własnym i myślenia w sposób przedsiębiorczy
ZDP_KDR_K07 Absolwent jest gotów do do rozważenia wszystkich argumentów w celu podjęcia właściwej decyzji
ZDP_KDR_K08
ZDP_KDR_K09
ZDP_KDR_U01
ZDP_KDR_U04
ZDP_KDR_U06
ZDP_KDR_U07
ZDP_KDR_U08
ZDP_KDR_U12
ZDP_KDR_U14
ZDP_KDR_U15
ZDP_KDR_U16

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etycznych obowiązujących ww własnych badaniach
naukowych i pracy zawodowej
Absolwent jest gotów do podejmowania w dyskusji i konkretnych działaniach istotnych kwestii socjalnych i
zdrowotnych, waznych również dla grup dyskryminowanych
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk
w zakresie zdrowia populacji
Absolwent potrafi samodzielnie proponować rozwiązania różnych problemów z zakresu zdrowia
publicznego z uwzględnieniem obowiązujących norm
Absolwent potrafi krytycznie ocenić wiarygodność informacji/danych w ocenie uwarunkowań zdrowia
populacji
Absolwent potrafi stosować techniki skutecznego komunikowania się społecznego i interpersonalnego i
ocenia jakość komunikowania w różnych sytuacjach społecznych
Absolwent potrafi pracować w zespole nad rozwiązywaniem wybranego problemu zdrowia publicznego w
roli członka i kierujacego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką
Absolwent potrafi dobrać i wykorzystać narzędza informatyczne stosowane przy planowaniu i
realizowaniu programów zdrowotnych
Absolwent potrafi wyszukiwać i analizować informacje dotyczące problemów zdrowotnych i czynników
wpływających na zdrowie określonej populacji oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy
Absolwent potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i
raportów z zakresu zdrowia publicznego
Absolwent potrafi wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej i sporządzić plan strategiczny dla
instytucji chrony zdrowia

ZDP_KDR_U17 Absolwent potrafi ocenić sytuację finansową jednostki opieki zdrowotnej i sporządzić biznes plan
ZDP_KDR_U19
ZDP_KDR_U22

Absolwent potrafi analizować, monitorować i ewaluować realizację działań i programów społecznych
adresowanych do określonych grup ludności
Absolwent potrafi wykorzystać umiejętności zdobyte w ramach wybranych przez siebie ścieżek
specjalizacyjnych

Absolwent potrafi dokonać pogłębionej analizy organizacyjnej i analizy otoczenia instytucji, w której
ZDP_KDR_U24 realizuje praktykę oraz ocenić działania tej instytucji w odniesieniu do przyjętych przez nią celów, wiążąc
dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką
ZDP_KDR_W31 Absolwent zna i rozumie zagadnienia omawiane na wybranych przez siebie ścieżkach specjalizacyjnych

Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie schemat organizacyjny instytucji, w której realizuje praktykę i rolę instytucji w
ZDP_KDR_W32 systemie ochrony zdrowia, zadania instytucji, uwarunkowania jej funkcjonowania oraz zadania
realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

