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1. Cilji in kompetence
Najpomembnejši cilj je spoznavanje z osnovami managementa v zdravstvu.
Študentje dobijo v okviru predmeta uvid v ključne elemente managementa v zdravstvu:
- poznajo razvoj zdravstvene dejavnosti v svetu in v Sloveniji;
- poznajo bistvo povezanosti in medsebojnega vpliva družbenih razmer in aktivnosti na
področju zdravstva;
- poznajo posebnosti upravljanja zdravstvene dejavnosti s poudarkom na Sloveniji;
- poznajo temeljne modele dela na področju upravljanja zdravstvene dejavnosti;
- poznajo pomen ustreznih podatkov in informacij za sprejem odločitev na področju
upravljanja zdravstvene dejavnosti;
- poznajo posebnosti uspešnega vodenja neprofitnih organizacij ter pomen sodelovanja
javnega in zasebnega sektorja pri tem.
2. Natančen potek študija (3. člen*)
Vsa obvestila o pouku pri predmetu Managemnt v zdravstvu so objavljena na spletni strani
http://www.mf.uni-lj.si/kjz/izbirni-predmet-osnove-managementa-v-zdravstvu
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Glede samega pričetka izvajanja predmeta ter urnika predavanj se vsakič dogovorimo s
študenti, da bi na ta način zagotovili študentom možnost sodelovanja pri predmetu.
Predavanja praviloma potekajo popoldan in sicer v dveh terminih.
V okviru seminarja delajo študenti v skupinah po 3-4 oseb in pripravijo pisni izdelek, ki je tudi
ocenjen.
Pri pisnem izdelku gre za kritično razmišljanje. Izdelek je kratek (okvirno 800 do 1000 besed,
dve do tri strani) v katerem študenti izrazijo lastno mnenje ali stališče. Izraženo mnenje
oziroma stališče je potrebno argumentirati ter trditve podkrepiti z referencami. Poudarek je
na refleksiji in ocenjevanju dejstev ter manj na predstavitvi dejstev.
Teme kritičnega razmišljanja so podane v naprej.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Posebno sprotno preverjanje ni predvideno. Od študentov
interaktivno zastavljenih predavanjih.

pričakujemo sodelovanje pri

4. Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)
Za pristop k izpitu ni posebnih pogojev.
5. Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)
Študenti zaključijo obveznosti pri predmetu z oddajo pisnega izdelka, ki je pozitivno ocenjen.
6. Druge določbe o preverjanjih znanja
Ni drugih določb o preverjanju znanja
7. Opombe in drugo
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*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in
Dentalna medicina
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