Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia – pytania na egzamin licencjacki

1. Koncepcja nowego zarządzania publicznego a tradycyjne zarządzanie w sektorze
publicznym.
2. Porównaj koncepcję marketingu – mix w ujęciu klasycznym (4P) oraz rozszerzonym
(7P).
3. Istota, zalety i wady decentralizacji w organizacjach ochrony zdrowia.
4. Czynniki strukturotwórcze w projektowaniu struktur organizacyjnych.
5. Składniki i funkcje kultury organizacyjnej.
6. Istota i etapy oraz konsekwencje procesu formalizacji dla organizacji.
7. Elementy procesu komunikowania.
8. Struktura profilu kompetencyjnego menedżera.
9. Przedstaw wybrany styl kierowania wskazując, w jakich uwarunkowaniach jego
stosowanie jest racjonalne.
10. Cechy efektywnego i nieefektywnego zespołu.
11. Jakie są źródła władzy i związane z nimi wady i zalety w kontekście zarządzania ludźmi.
12. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
13. Omów etapy procesu wdrażania zmian organizacyjnych.
14. Źródła i konsekwencje oporów pracowników wobec zmian.
15. Cechy organizacji zarządzanej projektowo.
16. Dokumenty wykorzystywane podczas selekcji kandydatów do pracy
17. Proces budowy systemu wynagrodzeń w organizacji.
18. Proszę przedstawić formy płac
19. Porównaj strategię personalizacji ze strategią personalizacji w zarządzaniu wiedzą.
20. Struktura procesu decyzyjnego.
21. Funkcje systemu ocen okresowych w organizacjach.
22. Społeczna odpowiedzialność biznesu – argumenty za i przeciw jej stosowania
w organizacji.
23. Ruch naturalny – jego elementy i sposób pomiaru.
24. Wymień kompetencje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
25. Przedstaw przykłady zachowań, które mogłyby zostać uznane za wypełniające
znamiona przestępstwa zniesławienia (zniesławienia osoby wykonującej zawód
medyczny) oraz scharakteryzuj różnice pomiędzy zniesławieniem a znieważeniem,
o których mowa odpowiednio w art. 212 oraz 216 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
26. Omów współczesne uwarunkowania funkcjonowania systemu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych w Polsce.
27. Charakterystyka odpadów medycznych i zasady gospodarowania nimi.
28. Proszę wskazać elementy składowe systemu ratownictwa medycznego.
29. Obszar zastosowań informatyki medycznej.
30. Jakie czynniki organizacyjne mogą nasilać współpracę i eskalację konfliktu.

