Nowe media w ochronie zdrowia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Zdrowiu

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Rok realizacji
2021/22

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Polski

Forma studiów
stacjonarne

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Koordynator
przedmiotu

Maria Nowina Konopka

Prowadzący zajęcia

Maria Nowina Konopka

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z teorią i praktyką funkcjonowania nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
medycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody i narzędzia zarządzania projektami oraz
uwarunkowania ich zastosowania w sektorze ochrony
zdrowia

ZOZ_KPI_W27

zaliczenie pisemne

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U22

obserwacja pracy
studenta, projekt

ZOZ_KPI_K09

obserwacja pracy
studenta, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać nowoczesne narzędzia informacyjne
do realizacji celów komunikacji interpersonalnej oraz
innych interwencji z zakresu zarządzania instytucjami
sektora ochrony zdrowia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przedsiębiorczego działania oraz do świadomego
przestrzegania i propagowania etycznej postawy
i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról
zawodowych i społecznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie w problematykę nowych mediów.

W1

wykład

2.

Nowe media w Polsce i na świecie.

W1

wykład

3.

Podstawowe koncepcje i zastosowania nowych
mediów.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Bariery i szanse komunikacyjne oparte o narzędzia
Web 2.0.

U1, K1

ćwiczenia
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5.

Wykorzystanie nowych mediów w ochronie zdrowia.
Baza dobrych praktyk.

U1, K1

ćwiczenia

6.

Wykorzystanie nowych mediów w ochronie zdrowia.
Analiza przypadków i kampanii mało skutecznych.

U1, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Uzyskanie minimum 60% punktów z testu końcowego.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, projekt Realizacja zadanego projektu grupowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Lister M. (2010), Nowe media. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowa
1. Nowina Konopka M. (2017), Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

ZOZ_KPI_K09

Absolwent jest gotów do przedsiębiorczego działania

ZOZ_KPI_U06

Absolwent potraﬁ zastosować metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej, komunikacji
społecznej i pracy w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych ze zdrowiem i jego
ochroną

ZOZ_KPI_U22

Absolwent potraﬁ wykorzystać nowoczesne narzędzia informacyjne do realizacji celów komunikacji
interpersonalnej oraz innych interwencji z zakresu zarządzania instytucjami sektora ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W27

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia zarządzania projektami oraz uwarunkowania ich zastosowania
w sektorze ochrony zdrowia
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