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Zdrowie środowiskowe
Celem seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy i rozwijanie zainteresowań tematem
działań skierowanych na środowiskowe uwarunkowania zdrowia.
Uczestnicy seminarium będą zachęcani do analizy i oceny działań polegających na
modyfikowaniu relacji człowiek-środowisko, które maja na celu poprawę bądź ochronę
ludzkiego zdrowia. Ewaluacji mogą podlegać przedsięwzięcia wdrażane przez różne
instytucje działające w obszarze tzw. zdrowia środowiskowego, a w szczególności:
• interwencje techniczne,
• nadzór nad środowiskowymi zagrożeniami zdrowia,
• komunikowanie środowiskowego ryzyka dla zdrowia (w tym przez
• media masowego przekazu),
• edukacja ekologiczna i zdrowotna,
• monitorowanie zagrożeń ze strony środowiska,
• przygotowanie społeczności lokalnej do sytuacji kryzysowych
Chociaż w centrum zainteresowania będzie pozostawać środowisko fizyczne (zwłaszcza
miejskie) nie wyklucza się także prac poświęconych kształtowaniu środowiska społecznego
(szczególnie w połączeniu z problemami natury ekologicznej). Tematem prac może być też
postrzeganie przez ludzi środowiskowych zagrożeń dla zdrowia oraz związanego z tym
ryzyka. Prace licencjackie mogą mieć charakter przeglądowy. Preferowane będą prace
magisterskie pisane w oparciu o badania o charakterze jakościowym. Analizie jakościowej
mogą być poddawane: dokumenty, strony internetowe, teksty prasowe, transkrypty
wywiadów itp.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym wykorzystanie
publikacji pisanych w tym języku.

Dr n. med. Tomasz
Bochenek

Seminarium przeznaczone jest dla Studentów, którzy zainteresowani są szeroko określoną
problematyką stosowania leków w ramach systemu opieki zdrowotnej, gospodarką
produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, farmakoekonomiką i oceną technologii
medycznych (HTA). Studenci mają możliwość rozwinięcia i ukierunkowania swoich
zainteresowań zawodowych i naukowych, wspólnego z Promotorem doprecyzowania
tematu pracy dyplomowej, doboru właściwej metodyki i strategii badawczej,
realistycznego zaplanowania całego procesu tworzenia pracy dyplomowej od A do Z, jej
przygotowania i złożenia w wymaganym terminie.
Tematy prac podlegają ustaleniom indywidualnym, wspólnie ze Studentem, zaś ich
sugerowany zakres obejmuje m.in.: analizy farmakoekonomiczne i HTA, politykę lekową i
cenowo-refundacyjną państwa, analizy rynku leków i użytkowania leków, gospodarkę
lekami w szpitalach, racjonalizację gospodarki lekami, stosowanie leków w ramach
samoleczenia, analizy kosztów farmakoterapii, edukację pacjenta w zakresie dotyczącym
stosowania leków.
Praca nad własną pracą dyplomową może być unikalną okazją do praktycznego
połączenia i wykorzystania nabywanych podczas studiów umiejętności, obejmujących np.
techniki poszukiwania i przetwarzania informacji naukowych, posługiwanie się językiem
angielskim w celach zawodowych, planowanie i przygotowywanie raportu naukowego,
ilościowe i jakościowe metody badawcze.

Dr Alicja Domagała

Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie opieki zdrowotnej
W ramach seminarium studenci mogą badać i analizować następujące zagadnienia:
• zmiany organizacyjne w zakładach opieki zdrowotnej a personel medyczny
• motywowanie pracowników/skuteczne systemy motywacji w publicznych i
niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
• satysfakcja zawodowa pracowników
• zarządzanie czasem/organizacja czasu pracy
• planowanie zasobów kadrowych w systemie zdrowotnym
• polityka płacowa i regulaminy wynagrodzeń w podmiotach leczniczych
• narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi a zmiany organizacyjne w zakładach opieki
zdrowotnej

Dr Katarzyna DubasJakóbczyk

Zarządzanie finansami oraz analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia
W ramach seminarium poruszane są zagadnienia z zakresu szeroko pojętej ekonomiki
zdrowia z elementami zarządzania finansami. Seminarium służyć może
przygotowywaniu prac dyplomowych dotyczących następujących zagadnień:
• analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów opieki zdrowotnej (analiza
sprawozdania finansowego),
• rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji oraz finansowaniu zadań z zakresu
ochrony zdrowia,
• problematyka funkcjonowania sektora szpitalnictwa (w Polsce oraz na przykładzie
porównań międzynarodowych),
• zastosowanie analiz ekonomicznych do oceny samorządowych programów zdrowotnych

Dr hab. Mariusz Duplaga

Promocja zdrowia jako odpowiedź na współczesne wyzwania zdrowotne
Seminarium skupia się na szeroko pojętej problematyce dotyczącej promocji zdrowia, ze
szczególnym uwzględnieniem rodzajów i adresatów interwencji, planowania i oceny
skuteczności programów zdrowotnych, aktywności związanych z promocją zdrowia
obecnych w przestrzeni publicznej, znaczenia mediów, w tym elektronicznych, w realizacji
interwencji z zakresu promocji zdrowia, oceny i możliwości zmiany zachowań
zdrowotnych, analizy kompetencji zdrowotnych i ezdrowotnych czy wreszcie, możliwości
oddziaływania na konkretne grupy docelowe.
Praca dyplomowa może opierać się na badaniu oryginalnym (najczęściej sondażu
diagnostycznym), analizie przypadków, ocenie dowodów wtórnych lub też analizie
skuteczności wybranych programów i interwencji (w oparciu o odpowiednie narzędzie
ewaluacyjne). Przedmiotem pracy może być także konstrukcja programu promocji zdrowia
adresowanego do wybranej grupy docelowej opierająca się na metodologii
uwzględniającej analizę potrzeb, wybór celów, dobór interwencji, zaplanowaniu
wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu. Praca licencjacka może także polegać
na przeglądowej prezentacji wybranego zagadnienia. W zależności od zainteresowań
uczestników seminarium, jego tematyka może być odpowiednio sprofilowana.
Zagadnienia objęte tematyką seminarium obejmują następujące zagadnienia:
• interwencje promocji zdrowia adresowane do wybranych grup odbiorców (dzieci i
młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze, niepełnosprawni)
• kompleksowe programy zdrowotne realizowane na różnych poziomach
• rozwój programów promocji zdrowia ukierunkowanych na istotne cele zdrowotne, w tym
aktywność fizyczną, racjonalne odżywianie i walkę z otyłością, unikanie używek
• ocena skuteczności oddziaływań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
• promocja zdrowia jako strategia ograniczania skutków chorób cywilizacyjnych
• zachowania zdrowotne młodzieży, osób dorosłych i w starszym wieku i ich wpływ na
stan zdrowia
• kampanie medialne – znaczenie w kształtowaniu świadomości i postaw prozdrowotnych
• komunikacja zdrowotna – narzędzia, formy i skuteczność oddziaływania
• edukacja zdrowotna – metody, uwarunkowania i ocena skuteczności
• analiza niekorzystnych zjawisk związanych z marketingiem komercyjnym
• analiza oddziaływań zdrowotnych mediów tradycyjnych i elektronicznych
• wykorzystanie nowoczesnych mediów dla realizacji oddziaływań zdrowotnych
• Internet i media społecznościowe jako narzędzia interwencji kształtujących styl życia i
wspierających zwalczanie uzależnień
• zdrowie 2.0 jako odpowiedź na potrzeby współczesnych odbiorców usług zdrowotnych
• kompetencje zdrowotne i/lub ezdrowotne wybranych populacji i społeczności
• nierówności zdrowotne w polskim społeczeństwie
• znaczenie promocji zdrowia wśród pacjentów z przewlekłymi schorzeniami
• usamodzielnienie i aktywacja pacjenta w nowoczesnej opiece zdrowotnej
• samoleczenie – korzyści i zagrożenia
• telemedycyna i e-zdrowie w realizacji celów zdrowia publicznego i ochrony zdrowia
(uwarunkowania rozwoju, korzyści, bariery i zagrożenia, nowoczesny model opieki
oparty na środowisku e-zdrowia, satysfakcja użytkownika, nowe formy komunikacji
pacjent-lekarz)
• obecność i promocja działalności usługodawców w Internecie,
• promocja zdrowia wśród osób starszych i osób niepełnosprawnych

Dr Andrzej Galbarczyk

Perspektywa ewolucyjna w Zdrowiu Publicznym
W trakcie seminarium omawiane będą zagadnienia z zakresu wykorzystania perspektywy
ewolucyjnej w Zdrowiu Publicznym. W szczególności:
• wykorzystanie biologii ewolucyjnej w kontroli chorób zakaźnych i pasożytniczych
• medycyna ewolucyjna
• demografia i płodność człowieka w ujęciu ewolucyjnym
Prace magisterskie powinny mieć charakter badawczy, natomiast prace licencjackie mogą
być pracami przeglądowymi. Student powinien posiadać umiejętność korzystania z
internetowych baz danych oraz czytania anglojęzycznej literatury.

Dr hab. Grażyna
Jasieńska, prof. UJ

Rozrodczość człowieka w perspektywie demograficznej, zdrowotnej i ewolucyjnej
Seminarium ma na celu rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy na temat szeroko
pojętej rozrodczości człowieka. Poruszane tematy obejmują m.in. zdrowotne koszty
reprodukcji, determinanty płodności, hormonalne uwarunkowania macierzyństwa i
ojcostwa, profilaktykę nowotworów reprodukcyjnych. Tematem może być również
zagadnienie zdrowia i choroby z perspektywy medycyny ewolucyjnej.
Preferowane są prace magisterskie o charakterze badawczym, natomiast prace
licencjackie mogą mieć charakter przeglądowy. Prace mogą zostać opracowane na
podstawie badań przeprowadzonych przez studenta, lub na podstawie danych
udostępnionych studentowi. Praca badawcza powinna zawierać przegląd najnowszej
literatury na poruszany przez piszącego temat.
W trakcie seminarium konieczne będzie korzystanie z internetowych baz danych (zwłaszcza
Web of Science i Medline) i czytanie tekstów naukowych (również w języku angielskim).

Dr Marcin Kautsch

Zarządzanie w ochronie zdrowia
Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu opieki
zdrowotnej (jednostki ochrony zdrowia) oraz jego organu właścicielskiego na
zmieniającym się rynku świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem seminarium jest
pomoc studentom w napisaniu pracy końcowej, w której podejmą oni próbę opisania
zjawisk / procesów mających miejsce w systemie ochrony zdrowia. Powyższe powinno się
opierać na przykładzie wybranej jednostki (zakład opieki zdrowotnej, jednostka samorządu
terytorialnego) lub przeprowadzonych badaniach. Poniżej zaprezentowano obszar
zainteresowań badawczych, a w nawiasach przykładowe tematy prac.
Temat pracy powinien odpowiadać zainteresowaniom autorki/autora i będzie
modyfikowany w oparciu o te zainteresowania:
• zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia (np. Plan strategiczny wybranego zakładu
opieki zdrowotnej, Strategia zdrowotna powiatu Analiza otoczenia bliższego / dalszego
zakładu, Analiza 5 sił Portera dla zakładu, Plan wykonalności przedsięwzięcia w
ochronie zdrowia, Konkurencyjność placówek medycznych, Analiza stanu infrastruktury
szpitala)
• marketing w ochronie zdrowia (np. Plan marketingowy zakładu, Funkcje marketingowe
w zakładach opieki zdrowotnej, Analiza rynku świadczeń zdrowotnych, Rynek świadczeń
finansowany ze środków niepublicznych, Wprowadzanie produktu na rynek, Nowoczesne
narzędzia marketingowe)
• ocena funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej (np. Efektywność działania zakładu,
Jakość zarządzania zakładem, Jakość świadczonych usług, Plan poprawy jakości,
Ocena procesu wdrażana standardów akredytacyjnych)
• funkcje zarządcze w opieki zdrowotnej: planowanie i wyznaczanie celów,
organizowanie, motywowanie / przywództwo i kontrola (np. Funkcjonowanie rad
społecznych przy sp zoz-ach, Funkcjonowanie rad nadzorczych przy nzoz-ach, Sylwetka
dyrektora szpitala, Relacje zakładu opieki zdrowotnej z dostawcą, Zarządzanie
projektem europejskim jako nowoczesny sposób pozyskiwania funduszy, Narzędzia
zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Analiza procesu zamówień publicznych,
Ocena zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w województwie)
• zmiana organizacyjna w zakładzie opieki zdrowotnej (np. Wdrażanie programów
podnoszenia jakości, Proces restrukturyzacji zakładu, Racjonalizacja zasobów
lecznictwa stacjonarnego w województwie, Wdrażanie innowacji w ochronie zdrowia)

Dr Paweł Kawalec

Ocena kliniczna leków, farmakoekonomika oraz Ocena Technologii Medycznych,
polityka lekowa i cenowo-refundacyjna, rynek farmaceutyczny
Uczestnictwo w seminarium pozwala na pogłębienie znajomości zagadnień związanych z
analizami oceny klinicznej i farmakoekonomicznej leków (HTA) a także z wybranymi

aspektami dotyczącymi polityki lekowej w Polsce.
Zagadnienia objęte tematyką seminarium obejmują:
• analizy dotyczące oceny klinicznej leków w wybranych schorzeniach w oparciu o
przegląd systematyczny medycznych baz danych zgodny z zasadami EBM (Medycyna
Oparta na Faktach)
• analizy farmakoekonomiczne (w ramach oceny HTA) dla wybranych leków w
określonych schorzeniach
• analizy wpływu na budżet płatnika publicznego – opracowania dotyczące oceny
konsekwencji finansowania ze środków publicznych leków – np. w Polsce
• analizy dotyczące polityki lekowej w Polsce na poziomie ogólnokrajowym (refundacja
leków na rynku ambulatoryjnym, programy lekowe) oraz lokalnym (programy
samorządowe dotyczące leków, gospodarka lekami w szpitalu)
• zagadnienia obejmujące rynek leków i obrót lekami w Polsce po wejściu do Unii
Europejskiej - zarys i analiza bieżących problemów
Dr Katarzyna KissimovaSkarbek

Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia
Seminarium przeznaczone jest dla studentów, którzy zainteresowani są pogłębieniem
wiedzy z dziedziny ekonomiki zdrowia i rachunku kosztów w ochronie zdrowia. Tematy
poruszane na seminarium obejmują:
• koszty w sektorze ochrony zdrowia
• koszty świadczeń medycznych
• metody oceny obciążenia społeczeństw chorobami
• ocena kosztów chorób przewlekłych oraz innych konsekwencji społecznych i
ekonomicznych
• zastosowanie badania globalnego obciążenia chorobami, urazami i czynnikami ryzyka
(Global Burden of Disease Study) jako narzędzia benchmarkingu systemów ochrony
zdrowia
• ewaluacja programów zdrowotnych
• koszty programów zdrowotnych
• jednostki pomiaru wyników programów zdrowotnych
• wykorzystanie analiz ekonomicznych w tworzeniu priorytetów zdrowotnych na różnych
szczeblach administracyjnych

Dr Ewa Kocot

Wskaźniki w obszarze ochrony zdrowia – ich konstrukcja i zastosowanie
W ramach seminarium studenci mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie
ekonomiki zdrowia. Prace dyplomowe przygotowywane w ramach seminarium dotyczą
następujących zagadnień:
• wskaźniki zasobów w ochronie zdrowia – zasoby pracy, rzeczowe i finansowe (wydatki
i przychody)
• zastosowanie wskaźników w prognozach przychodów i wydatków sektora zdrowotnego
• pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem
• syntetyczne wskaźniki stanu zdrowia populacji (miary oczekiwań zdrowotnych i luk
zdrowotnych)
• monetarna wycena stanu zdrowia (skłonność do płacenia, skłonność do akceptacji,
metoda kapitału ludzkiego)
• wskaźniki oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych

Dr Iwona Kowalska-Bobko

Zdecentralizowana polityka zdrowotna
Tematyka seminarium obejmuje między innymi problemy z zakresu polityki zdrowotnej,
polityki społecznej, systemów zdrowotnych i europejskiej polityki zdrowotnej.
W ramach seminarium studenci mogą badać i analizować następujące grupy zagadnień:
• decentralizacja zarządzania funkcjami zdrowotnymi państwa na przykładzie reform
systemów ochrony zdrowia na świecie i w Polsce
• funkcje i zadania samorządu terytorialnego w wypełnianiu zadań z zakresu ochrony
zdrowia (funkcje właścicielskie w stosunku do placówek leczniczych, zadania z zakresu
zdrowia publicznego)
• współpraca pomiędzy organami władzy publicznej na szczeblu narodowym, lokalnym i
regionalnym z innymi podmiotami np. organizacjami pozarządowymi czy instytucjami
sektora prywatnego w zakresie realizacji zadań z ochrony zdrowia,
• systemy zdrowotne a decentralizacja
• wymiary decentralizacji w polityce zdrowotnej

• regionalna polityka zdrowotna w Unii Europejskiej
- programy zdrowotne i ich realizacja w warunkach zdecentralizowanych
- koncepcja funkcji zdrowia publicznego - wymiar globalny, regionalny, krajowy i
lokalny
- koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego i jej implementacja na poziomie
samorządu terytorialnego i podległych mu instytucji
- koncepcja turystyki zdrowotnej i uwarunkowania promocji regionalnej w tym zakresie
Dr Magdalena Kozela

Epidemiologia chorób zakaźnych. Psychospołeczne uwarunkowania stanu zdrowia.
Seminaria obejmują zagadnienia związane przede wszystkim z epidemiologią chorób
zakaźnych, a także psychospołecznymi uwarunkowaniami stanu zdrowia. Proponowana
tematyka:
•
•
•
•

Znaczenie szczepień ochronnych
Kontrola zakażeń szpitalnych
Choroby szerzące się drogą naruszenia ciągłości tkanek
Wsparcie społeczne, depresja obniżenie nastroju, poczucie kontroli jako czynniki
warunkujące stan zdrowia
Preferowane są prace badawcze z wykorzystaniem materiałów z badań własnych lub
podzbiorów danych z badań prowadzonych w Katedrze Epidemiologii i Badań
Populacyjnych. Niezbędna jest umiejętność czytania literatury naukowej w języku
angielskim.
Dr Paweł Lipowski

Zagadnienia prawno – systemowe w ochronie zdrowia. Prawo medyczne.
W ramach seminarium poruszane są zagadnienia prawne i systemowe w ochronie zdrowia,
w tym w ramach zdrowia publicznego i prawa medycznego w kontekście regulacji na
różnych poziomach: prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.
Tematyka seminarium obejmuje problemy prawne z zakresu prawa jako
instrumentu działań systemowych w ochronie zdrowia i w działaniach należnych do sfery
polityki zdrowotnej i prawa medycznego, w szczególności:
• odpowiedzialność prawna pracowników medycznych;
• prawa pacjenta;
• regulacje prawne w zakresie zawierania umów w systemie ochrony zdrowia;
• prawne warunki działalności podmiotów leczniczych (publicznych i prywatnych);
• formy świadczenia usług medycznych w systemie ochrony zdrowia;
• nadzór i kontrola w systemie ochrony zdrowia;
• zagadnienia prawne w systemie ochrony zdrowia (prawo: cywilne,
handlowe, gospodarcze, pracy, administracyjne i karne);
• prawne uwarunkowania dostępności do świadczeń zdrowotnych;
• prawne warunki dla funkcjonowania podmiotów i instytucji systemu ochrony zdrowia;
• zagadnienia prawne w obszarze zdrowia publicznego.

Dr Marta Malinowska Cieślik

Jakość życia uwarunkowana zdrowiem. Indywidualne i społeczne uwarunkowania
zdrowia i bezpieczeństwa.
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy i rozwój kompetencji badawczych w obszarze
zachowań zdrowotnych, zdrowia i bezpieczeństwa, szczególnie populacji dzieci
i młodzieży. Tematyka seminarium obejmuje problematykę zdrowia subiektywnego, jakości
życia uwarunkowanej zdrowiem, urazów i przemocy oraz wpływu stresu na zdrowie, w tym
stresu zawodowego pracowników ochrony zdrowia i służb ratowniczych.
Prace magisterskie mają charakter empiryczny. Prace licencjackie mają charakter prac
przeglądowych.
Tematyka seminarium obejmuje poniższe zagadnienia:
• zdrowie subiektywne i jakość życia uwarunkowana zdrowiem, ze szczególnym
uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży
• ocena potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży
• indywidualne uwarunkowania zdrowia i bezpieczeństwa
• społeczne uwarunkowania zdrowia i bezpieczeństwa
• zachowania zdrowotne, w tym również zachowania związane z występowaniem urazów i
przemocy w populacji dzieci i młodzieży
• urazy i przemoc jako problem w zdrowiu publicznym.

•
•
•
•
•

programy prewencji urazów dzieci i młodzieży
programy przeciwdziałania przemocy w populacji dzieci i młodzieży
ewaluacja programów prewencji urazów, ocena skutków zdrowotnych
ewaluacja programów przeciwdziałania przemocy, ocena skutków zdrowotnych
stres zawodowy i zapobieganie jego skutkom wśród pracowników ochrony zdrowia

Dr Agnieszka Micek

Biostatystyka
Przedmiotem seminarium będzie analiza danych biomedycznych przy użyciu metod
statycznych, a także opis i interpretacja uzyskanych wyników. Tematyka badawcza będzie
koncentrować się głównie, choć nie tylko, wokół zagadnień związanych z ryzykiem
wystąpienia chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynników
społeczno- ekonomicznych jako podłoża powstawania tych chorób. Seminarium umożliwi
pogłębienie wiedzy m.in. o tym jak unikać typowych błędów w analizie statystycznej i jakie
założenia koniecznie należy sprawdzić, aby ją poprawnie przeprowadzić. Celem zajęć jest
praktyczne zastosowanie poznanych technik statystycznych do analizy konkretnych danych
epidemiologicznych przy wykorzystaniu pakietu komputerowego.

Dr Ilona Nenko

Życie człowieka w perspektywie demograficznej i ewolucyjnej
Tematyka seminariów obejmuje m.in.: zdrowie matek i dzieci, biologiczne koszty
reprodukcji u kobiet i mężczyzn, biologiczne i społeczne determinanty płodności
i niepłodności, sezonowość urodzeń a zdrowie i długość życia.
Prace mogą być opracowane na podstawie przeglądu literatury naukowej (szczególnie
prace licencjackie) lub dostępnych demograficznych baz danych (prace badawcze).
Ponadto, możliwe jest także wykonanie pracy w oparciu o projekt własny.
W ramach seminarium przewidywana jest dyskusja artykułów na wybrane tematy.
Od studentów oczekuje się umiejętności czytania prac naukowych (także w języku
angielskim) oraz przeszukiwania literaturowych, internetowych baz danych.

Dr hab. Barbara
Niedźwiedzka

“Evidence based” public health
Przedmiotem seminarium są problemy upowszechniania wyników badań naukowych
oraz korzystania z informacji naukowej w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie.
W ramach Seminarium mogą być przygotowywane prace dyplomowe dotyczące
następujących zagadnień:
• dostępność wyników badań naukowych przydatnych dla zdrowia publicznego w Polsce
• metody, mechanizmy oraz organizacyjne rozwiązania służące upowszechnianiu
• wyników badań naukowych w Polsce
• przygotowanie pracowników i klientów instytucji opieki zdrowotnej do odbioru
• informacji naukowej (tzw. zdrowotne kompetencje informacyjne potencjalnych
• użytkowników informacji)
• poziom zdrowotnych kompetencji informacyjnych poszczególnych grup polskiego
społeczeństwa
• rola mediów w upowszechnianiu informacji o wynikach medycznych i pokrewnych
badań naukowych
Wymogiem uczestniczenia w seminarium jest zainteresowanie problemami i warunkami
upowszechniania informacji naukowej i korzystania z zasobów wiedzy w sektorze ochrony
zdrowia. Zagadnienia te omawiane są z perspektywy wpływu informacji lub kompetencji
informacyjnych na zdrowie lub jakość działań w opiece zdrowotnej, a nie w aspekcie
informatyczno-technicznym. Wymogiem jest także znajomość języka angielskiego,
umożliwiająca korzystanie z literatury zagranicznej.

Prof. dr hab. Andrzej
Pająk

Epidemiologia chorób krążenia
Seminarium prowadzone będzie w formie interaktywnej dyskusji dotyczącej zagadnień
związanych z monitorowaniem chorób układu krążenia, ich determinantów i konsekwencji
zdrowotnych oraz związanych z procesami starzenia się. Celem zajęć jest określenie
tematów prac i ocena poprawności postępowania na kolejnych etapach ich przygotowania.
Niezbędna jest umiejętność czytania literatury naukowej w języku angielskim, korzystania
z internetowych baz danych oraz posługiwania się edytorem tekstu.

Prof. dr hab. Andrzej Pilc

Farmakoekonomika
Tematyka seminarium obejmuje:
• finansowanie leków w systemach opieki zdrowotnej

• gospodarkę lekami w szpitalu i monitorowanie ordynacji lekarskiej
• racjonalizację gospodarki lekami
• refundację leków w Polsce - środowisko prawne, organizacja systemu, główne problemy
badań nad użytkowaniem leków

• rynek leków i obrót lekami w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej - zarys i analiza
bieżących problemów
• miejsce współczesnej opieki lekowej w zdrowiu publicznym
• analizy farmakoekonomiczne wybranych grup schorzeń
Dr n. med. Beata Piórecka

Znaczenie żywienia w cyklu życia człowieka

• znaczenie żywienia dla osób w wieku podeszłym, ryzyko niedoborów składników
odżywczych oraz ocena występowania niedożywienia w grupie osób starszych

• wpływ żywienia na stan zdrowia wybranych grup ludności (populacja zdrowa, osoby
chore) np. uwarunkowania żywieniowe chorób przewlekłych niezakaźnych

• ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży (zdrowych, jak również
chorych)
• realizowane w Polsce programy prozdrowotne w zakresie kształtowania prawidłowych
zachowań żywieniowych
Preferuję prace badawcze, w tym również powstające w ramach prac Koła Naukowego
przy Zakładzie Żywienia Człowieka.
Dr Maciej Rogala

Prof. dr hab. Małgorzata
Schlegel - Zawadzka

Strategie rozwoju w sektorze medycznym, komunikacja marketingowa z otoczeniem
rynkowym, relacje personel medyczny-pacjent
Seminarium jest przeznaczone dla studentów, którzy są zainteresowani analizami jak
również pogłębieniem wiedzy w wybranych obszarach związanych z zarządzaniem
w opiece zdrowotnej, z relacjami interpersonalnymi w placówkach medycznych oraz
szeroko pojętej komunikacji, w tym marketingowej, pomiędzy głównymi interesariuszami
w systemie ochrony zdrowia.
Zagadnienia poruszane podczas seminarium obejmują:
• badania satysfakcji pacjenta
• relacje personel medyczny-pacjent
• badanie stylów przywództwa
• analizowanie kultury organizacyjnej
• komunikację podmiotów leczniczych z otoczeniem rynkowym w sektorze ochrony
zdrowia
• rolę interesariuszy w zarządzaniu projektami medycznymi
• analizę czynników warunkujących przewagę konkurencyjną na rynku usług medycznych
• strategie rozwojowe podmiotów leczniczych
• rolę innowacyjności w placówkach medycznych
Żywieniowe determinanty zdrowia

• metody i sposoby przekazywania informacji o żywności i żywieniu jako element edukacji
żywieniowej – aspekty prawne, zróżnicowanie kulturowe, uwarunkowania związane z
produktem
• zróżnicowanie wymagań sanitarno-higienicznych miejsc związanych z produkcją i
obrotem produktów żywnościowych
• ocena zachowań żywieniowych i podejmowanej aktywności fizycznej i ich wpływ na stan
zdrowia różnych grup ludności

Dr Stojgniew Jacek Sitko

Zarządzanie w organizacjach sektora zdrowia- zarządzanie zmianą oraz
innowacyjność w zarządzaniu
Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem i mechanizmami
działania organizacji. Celem seminarium jest pomoc w pogłębieniu wiedzy i umiejętności
w tej dziedzinie oraz w przygotowaniu pracy dyplomowej.
Prace licencjackie mogą mieć charakter przeglądowy; magisterskie powinny opierać się
na badaniu (przeprowadzonym bezpośrednio przez dyplomanta lub na danych
udostępnionych). Przydatna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym
korzystania z literatury oraz dążenie do poszukiwania i analizowania informacji
faktograficznej i naukowej. Pożądane jest również zainteresowanie podejściem ilościowym
w zarządzaniu. Ostateczny temat pracy jest przedmiotem indywidualnych ustaleń.
Możliwe obszary tematyczne to:

• analiza działania organizacji sektora zdrowia pod kątem oceny i ulepszania procesów
zarządczych
• zarządzanie zmianą - wprowadzanie i monitorowanie zmian w organizacjach sektora
zdrowia
• dostępność opieki zdrowotne – analiza oraz działania w kierunku jej poprawy
• błędy procesów leczenia i ich eliminacja, zarządzanie jakością
• organizacja ucząca się, restrukturyzacja, reengeneering, lean management
• innowacyjność w zarządzaniu organizacjami sektora zdrowia
• rola interesariuszy we wprowadzaniu zmian w organizacji
• dobre praktyki w promocji zdrowia osób starszych
• zarządzanie projektami i programami w sektorze zdrowia
• organizacja ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie
• metody zarządzania operacyjnego dla budowania przewagi konkurencyjnej organizacji
• europejskie standardy w dziedzinie zarządzania w sektorze zdrowia
• edukacja zarządcza w zdrowiu publicznym w Polsce i w Europie
Dr hab. Christoph Sowada

Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych i finansowania ochrony zdrowia
W ramach seminarium studenci mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie
przedmiotów Ekonomika Zdrowia i Ekonomika Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz
rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie krytycznego czytania i analizowania tekstów
naukowych.
Preferowana tematyka prac:
• źródła i metody finansowania ochrony zdrowia i placówek opieki zdrowotnej
• wydatki na ochronę zdrowia – podział podmiotowy, regionalny, przedmiotowy
• ubezpieczenia zdrowotne – prywatne i społeczne
• finansowanie prywatne w ochronie zdrowia, współpłacenie
• modele makroekonomiczne w ochronie zdrowia
• koszty produkcji i zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, efektywność
mikroekonomiczna

Dr Urszula Stepaniak

Zdrowie matki i dziecka
Tematyka seminariów obejmuje zagadnienia związane przede wszystkim z epidemiologią
żywieniową, zdrowiem matki i dziecka oraz procesami starzenia się. Proponowane tematy:
• dieta a ryzyko chorób cywilizacyjnych
• związek poszczególnych składników pokarmowych, witamin, minerałów ze stanem
• zdrowia
• metody badań stosowane w epidemiologii żywieniowej
• determinanty chorób układu krążenia
• choroby cywilizacyjne u dzieci i młodzieży
• problemy związane z menopauzą
Wymagana jest umiejętność czytania literatury w języku angielskim.

Dr Krystyna Szafraniec

Weryfikacja prawdy w badaniach (bio)medycznych
Wielkie teorie w nauce, w tym także w naukach biomedycznych, nie są wymyślane przy
biurku; są pracą wielu zespołów badawczych wnoszących do danej dyscypliny wiedzę
opartą o zbieranie danych, analizowanie ich i dyskutowanie wyników w kontekście
wyników uzyskanych przez innych naukowców.
Celem seminarium jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy na temat
prowadzenia badań według naukowego schematu obowiązującego w badaniach
biomedycznych. Rozpoczynając od postawienia hipotezy badawczej i teoretycznego
uzasadnienie problemu zawartego w literaturze naukowej, przez metody zbierania i
organizacji danych, zastosowanie właściwych technik analizy danych, do opisu,
naukowego podsumowania i zasad prezentacji wyników w postaci właściwych wykresów.
Preferowane są prace o charakterze badawczym z wykorzystaniem materiałów z badań
własnych lub podzbiorów danych z badań naukowych prowadzonych w Zakładzie
Epidemiologii i Badań Populacyjnych.
Od Słuchaczy seminarium oczekuje się zainteresowania pracą badawczą, krytycznego
myślenia oraz dość swobodnego korzystania z technik komputerowych.

Dr Monika Ścibor

Choroby wewnętrzne o znaczeniu społecznym
W obszarze zagadnień z chorób wewnętrznych o znaczeniu społecznym znajdują się

wybrane jednostki chorobowe o szczególnym znaczeniu dla całego społeczeństwa.
Przedmiotem zainteresowania mogą być nie tylko poszczególne choroby, ale przeglądowo
całe grupy chorób o konsekwencjach społecznych. Analizowane będzie znaczenie danej
jednostki chorobowej nie tylko ze względu na częstość występowania, ale również ze
względu na obciążenia ekonomiczne wynikające z jej diagnostyki i leczenia.
Proponowana tematyka prac:
Ocena jakości życia pacjentów z wybraną jednostką chorobową
Zależność między stylem życia, a częstością występowania chorób
Korzyści ze zdrowego stylu życia w leczeniu przewlekłym wybranych chorób
Znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej w wybranych jednostkach chorobowych
Nowoczesna diagnostyka wybranych chorób o znaczeniu społecznym
Dr Marzena Tambor

Dr hab. Wojciech Trąbka
Dr Artur Romaszewski

Finansowanie opieki zdrowotnej - doświadczenia krajów europejskich
Seminarium jest adresowane do studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat
mechanizmów gromadzenia środków na opiekę zdrowotną, a także metod finansowaniem
świadczeniodawców opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń
krajów europejskich.
Przykładowy zakres tematyczny prac:
• dopłaty do publicznie finansowanej opieki zdrowotnej
• obciążenie gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie
• reformy publicznych systemów finansowania opieki zdrowotnej
• nowe źródła pozyskiwania środków na ochronę zdrowotną
• wykorzystanie bodźców finansowych do kształtowania zachować pacjentów
i świadczeniodawców opieki zdrowotnej.
Tematy na seminarium dyplomowe (magisterskie oraz licencjackie)
model systemu informacyjnego ochrony zdrowia
koncepcje informatyzacji ochrony zdrowia
dokumentacja elektroniczna w ochronie zdrowia
wykorzystanie instytucji podpisu elektronicznego w ochronie zdrowia
problematyka zabezpieczenia informacji w ochronie zdrowia
zastosowanie standardów w informatyzacji ochrony zdrowia
wykorzystanie tele-medycyny w praktyce ochrony zdrowia
analiza wybranych aplikacji wykorzystywanych w komputeryzacji zakładów opieki
zdrowotnej
• model bezpiecznego szpitala na podstawie obowiązującego ustawodawstwa
• dziedzinowe systemy teleinformatyczne w zintegrowanym systemie informacyjnym opieki
zdrowotnej
• koncepcje Rekordu Zdrowotnego (Electronic Health Rekord – EHR) w systemie opieki
zdrowotnej

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Roman Topór - Mądry

Zdrowie a styl życia i czynniki społeczno-ekonomiczne
• sposoby oceny zdrowia. Indywidualne: samoocena, ankiety, kryteria diagnostyczne,
biomarkery, etc, oraz populacyjne: wskaźniki zdrowotne, wskaźniki przyjęte do
europejskich porównań stanu zdrowia (ECHIM), Zagadnienia dotyczące elementów
stylu życia, m.in. aktywności fizycznej, spożycia alkoholu, palenia papierosów, statusu
ekonomicznego, czynników psychologicznych oraz społecznych - sposobów oceny, oraz
związku ze stanem zdrowia
• indywidualne wartościowanie zdrowia – ile dla nas warte jest zdrowie? metody oceny
jakości życia i ceny zdrowia – wtp, standard Gamble • Sposoby gromadzenia danych
zdrowotnych, elektroniczne zbieranie i przetwarzanie danych

Dr Renata Wolfshaut Wolak

Tematyka seminariów obejmuje zagadnienia związane z determinantami skuteczności
leczenia i postępowania terapeutycznego oraz rolą świadomego udziału pacjenta
w procesie terapeutycznym.
Od uczestników seminarium będzie wymagane zaangażowanie, umiejętność krytycznej
oceny literatury. Seminarium będzie prowadzone w formie interaktywnej dyskusji.

Dr Zbigniew Zalewski

Etyczny wymiar ochrony zdrowia – zagadnienia bioetyki i etyki zdrowia publicznego
Seminarium przeznaczone jest dla studentów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie
etycznymi aspektami praktyki zdrowotnej we wszystkich jej wymiarach: praktyki

terapeutycznej i profilaktyki, promocji zdrowia, polityki zdrowotnej, organizacji systemu
ochrony zdrowia i jej uwarunkowań społeczno-politycznych oraz ekonomii i zarządzania w
ochronie zdrowia. Jego celem jest poszerzanie wiedzy studentów w tym zakresie i
przygotowanie do opartej na racjonalnych przesłankach oceny oraz rozstrzygania
dylematów moralnych praktyki i polityki zdrowotnej. Przykładowe obszary, których
dotyczyć mogą przygotowywane w ramach seminarium prace studentów obejmują m. in.:
• etyczny wymiar praw pacjenta
• kontrowersje moralne i prawne dotyczące początku i kresu ludzkiego życia
• ocena moralna wybranych procedur medycznych (np.: transplantacje)
• etyczny wymiar profilaktyki zdrowotnej (szczepienia ochronne, profilaktyka
przeciwuzależnieniowa)
• pojęcie sprawiedliwości w ochronie zdrowia oraz jego implikacje i aplikacje moralne
(priorytetyzacja celów, racjonowanie środków)
• postęp naukowo-techniczny w medycynie i stawiane przezeń wyzwania (postępy
biotechnologii, gen-etyka [gen-ethics], neuroetyka [neuro-ethics])
• moralna ocena wpływu przemysłu na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia
• moralny ciężar pieniędzy w praktyce i polityce zdrowotnej
Prace licencjackie i magisterskie będą przygotowywane przede wszystkim w oparciu o
przegląd literatury naukowej i analizę prezentowanych w niej stanowisk etycznych.
Oczekiwana jest od studentów znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym
do czytania publikacji naukowych w tym języku.
Dr Barbara Zawadzka

Dr Jaśmina Żwirska

Psychologiczne problemy chorób somatycznych i leczenia. Uzależnienia.
Komunikowanie się i Public Relations.
Seminarium przeznaczone jest dla studentów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie
problemami związanymi z trudnymi sytuacjami życiowymi (choroba somatyczna lub
uzależnieniowa) oraz komunikacją społeczna. Obszary, których dotyczyć mogą prace
studentów przygotowywane w ramach seminarium obejmują m. in.:
• adaptacja psychospołeczna jako problem w polityce zdrowia publicznego
• zachowania związane z adaptacją do trudnych sytuacji życiowych (np. hospitalizm,
przewlekłe leczenie, reakcja żałoby, szok kulturowy, etc)
• patologie społeczne jako utrata kontroli w wyniku nie radzenia sobie ze stresem
psychologicznym
• uzależnienia u młodzieży i dorosłych jako problem w polityce zdrowia publicznego
• formy uzależnień a inne sfery aktywności ludzkiej
• zachowania zdrowotne w przeciwdziałaniu uzależnieniom
• psychospołeczne uwarunkowania uzależnień
• psychospołeczne koszty uzależnień - zachowania agresywne – cyberprzemoc
• public relations w kontekście procesów komunikacji i rygorów etycznych
Żywienie człowieka.
Seminarium przeznaczone jest dla Studentów zainteresowanych problematyką żywieniową.
Tematyka seminariów obejmuje:
• ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży
• znaczenie żywienia dla dzieci i młodzieży szkolnej
• ocena zachowań żywieniowych i podejmowanej aktywności fizycznej i ich wpływ na stan
zdrowia różnych grup ludności
• wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące miejsc związanych z produkcją i obrotem
produktów żywnościowych

