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Absolwent studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne uzyskuje tytuł magistra i jest
przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia.
W ciągu dwóch lat studiów nabywa szerokie kompetencje w zakresie nauk medycznych i o
zdrowiu, co w szczególności oznacza, że:
 Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń zdrowia ludności
związanych z patogenami, jakością środowiska, stylem życia i sposobem żywienia
oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego, zna metody przeprowadzania oceny
tych zagrożeń i podejmowania interwencji w obszarze bezpieczeństwa
epidemiologicznego
 Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania systemów ochrony
zdrowia w Polsce i na świecie
 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawno- ekonomicznych w
aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów gospodarczych w nim
działających
 Wykazuje znajomość zasad planowania badań i stosowania nowoczesnych technik
zbierania danych i narzędzi badawczych z możliwością wnioskowania statystycznego
i rozumieniem zasad metodologii nauk
 Wykazuje się wiedzą dotycząca znajomości zasad tworzenia i realizowania strategii
zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym,
krajowym i europejskim
 Posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach kryzysowych i
źródłach informacji
 Zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badań przekonań
zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania zachowań zdrowotnych
 Zna różne przykłady środowiskowych programów profilaktycznych oraz możliwości
ich aplikacji i posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
odpowiedzialnych za działania prospołeczne oraz monitorowania realizowanych przez
nie strategii rozwiązywania problemów społecznych
 Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze:
opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania
 Krytycznie ocenia główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia
w kontekście lokalnym, krajowym i w szerszej, europejskiej oraz światowej
perspektywie
 Zna zasady procedury akredytacyjnej podmiotów leczniczych
 Zna techniki i metody kontraktowania usług zdrowotnych oraz metody i techniki ich
rozliczania
 Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne
zarządzanie zasobami systemu ochrony zdrowia oraz zna zasady udostępniania,
wykorzystania i ochrony zasobów informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia
 Rozumie podstawowe zasady i rolę kształtowania kultury bezpieczeństwa i higieny
pracy w systemach zarządzania
 Zna uregulowania prawne dotyczące działań leczniczych (udzielanie świadczeń
zdrowotnych, standardy, zasady prawne, gwarancje prawne, prawo do ochrony
zdrowia w regulacjach i w praktyce funkcjonowania), działań w nadzorze, działań





instytucji w sektorze (świadczeniodawcy, płatnik, inne podmioty), działalności
organów władzy (rządowej i samorządu)
Posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa ochrony własności intelektualnej
w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m. in. prawa autorskie, prawa
własności przemysłowej, ochrona baz danych)
Zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane w ochronie
zdrowia
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej
oraz jego miejsca w systemie nauk i relacji do innych nauk.

Ponadto absolwent w efekcie ukończenia studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne
umie i potrafi:










Wykorzystywać wiedzę teoretyczną, dostrzegać i interpretować zjawiska w zakresie
zdrowia populacji pogłębione i wzbogacone o wyjaśnienie wzajemnych relacji między
zdrowiem a czynnikami społeczno- ekonomicznymi
Wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych
źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i
problemów zdrowotnych określonej zbiorowości
Planować, wdrażać, monitorować i oceniać programy w obszarze zdrowia
publicznego, działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej
Proponować rozwiązania konkretnego problemu i przeprowadzać procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym zakresie
Umie wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej, przeprowadzić analizę
strategiczną, napisać plan strategiczny i krytycznie analizować treść planów
strategicznych podmiotów leczniczych i innych podmiotów działających w sferze
ochrony zdrowia
Podejmuje działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa pracy
Potrafi ocenić sytuację finansową jednostki opieki zdrowotnej i sporządzić biznes plan
Podejmować interwencję w obszarze epidemiologii, bezpieczeństwa zdrowotnego
oraz eliminowania zagrożeń środowiskowych, wpływających na rozwój epidemii.

Wykształcone podczas studiów II stopnia postawy i kompetencje społeczne umożliwiają
absolwentom kierunku zdrowie publiczne:





Rozpoznawanie poziomu swoich kompetencji oraz gotowość do korzystania z pomocy
ekspertów, współpracę w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej i uregulowaniami prawnymi
Zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami
polityki społecznej i zdrowotnej
Współpracę z agencjami rządowymi i organizacjami pożytku publicznego w
działaniach na rzecz poprawy stylu życia społeczeństwa i profilaktyki chorób
cywilizacyjnych
Odpowiedzialne projektowanie zadań, przeznaczonych dla kierowanej przez siebie
grupy i wyjaśnianie wymagań stawianych personelowi w celu zapewnienia realizacji
potrzeb klientów/ pacjentów






Doceniać rolę dobrych praktyk w zakresie profilaktyki psychospołecznych zagrożeń w
środowisku pracy
Samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze korzystając
z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmować autonomiczne działania
zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów
Przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących w badaniach naukowych i organizacji
pracy innych ludzi, mając na uwadze patologiczne zjawiska, mogące wystąpić w
miejscu pracy
Uczestniczenie w przygotowaniu projektów społecznych oraz przewidywanie
wielokierunkowych skutków społecznych swojej działalności.

Poza realizacją ustalonego programu studiów, studenci mają możliwość wyboru
przedmiotów fakultatywnych oraz profilu kształcenia spośród przygotowanych specjalności,
które nawiązują do ich zainteresowań lub przyjętej perspektywy zatrudnienia. Są to:
Europejskie Zdrowie Publiczne, Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz
Medycyna Stylu Życia. Tytuł magistra na kierunku zdrowie publiczne w specjalności
Medycyna Stylu Życia jest innowacyjny na rynku edukacyjnym. Specjalność ta łączy to, co
najlepsze w medycynie i zdrowiu publicznym w walce z chorobami przewlekłymi, które są w
dużej mierze związane ze stylem życia. Specjalność ta została objęta patronatem Polskiego
Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.
Tak gruntowne i wielokierunkowe wykształcenie absolwentów zdrowia publicznego,
wyróżnia ich we współczesnych systemach ochrony zdrowia profesjonalnym i racjonalnym
podejściem do działań profilaktycznych, edukacji i promocji zdrowia w realizacji lokalnych
lub regionalnych programach polityki zdrowotnej.
Absolwenci zdrowia publicznego z tytułem magistra są znakomicie przygotowani do
zarządzania na różnych poziomach systemu w organizacjach realizujących cele i zadania
zdrowia publicznego oraz podejmowania działań w charakterze liderów zmian, doskonalenia
jakości oraz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Ponadto mogą pełnić
funkcje edukatora i promotora zdrowego stylu życia w różnych instytucjach systemu ochrony
zdrowia, w ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych, a
także samorządach terytorialnych.
Skuteczna działalność organizacyjna oraz usługowa na rzecz ochrony zdrowia nie
może się dziś obyć bez absolwentów zdrowia publicznego, co daje im w zasadzie
nieograniczone możliwości zatrudnienia, zarówno w organach administracji rządowej, jak i
samorządowej lub organizacjach pozarządowych oraz w podmiotach leczniczych, jednostkach
nadzoru sanitarnego, Narodowym Funduszu Zdrowia, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub jednostkach realizujących zadania pomocy
społecznej, a także w wielu innych formach działalności zorganizowanej dla ochrony
zdrowia. Zgodnie z odrębnymi przepisami absolwenci są uprawnieni do podejmowania pracy
w podmiotach leczniczych na stanowiskach starszych asystentów zdrowia publicznego, jak
również do ubiegania się o uzyskanie tytułu „specjalisty w dziedzinie zdrowie publiczne”
jako mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

