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Absolwent studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne uzyskuje tytuł licencjata ijest 

przygotowany do kontynuowania studiów II stopnia. W ciągu trzech lat kształcenia nabywa szerokie 

kompetencje w zakresie nauk medycznych i społecznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, co 

w szczególności oznacza, że: 

 

 Posiada ogólną wiedzę dotyczącą procesów biologicznych zachodzących w organizmie 

człowieka, a także podstawowy zakres wiadomości z zakresu budowy i czynności 

poszczególnych układów i narządów oraz na temat etiopatogenezy, diagnostyki i metod 

leczenia wybranych chorób,  zwłaszcza o znaczeniu społecznym 

 Posługuje się podstawowymi pojęciami opisującymi stan zdrowia populacji i zna metody 

określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa 

 Rozumie wpływ czynników behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia populacji i 

jednostki 

 Zna krajowe i europejskie źródła informacji i systemy monitorowania stanu zdrowia 

populacji, na podstawie których identyfikuje główne zagrożenia zdrowia i problemy 

zdrowotne ludności Polski ora Europy 

 Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy strategii i                  

programów zdrowotnych oraz społecznych 

 Zna podstawy oceny ekonomicznej programów ochrony zdrowia 

 Posiada wiedzę na temat aspektów organizacyjnych i prawnych funkcjonowania polskiego 

systemu opieki zdrowotnej 

 Zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych 

 Definiuje pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia w aspekcie medycznym i społecznym 

 Rozumie i właściwie interpretuje istniejące relacje pomiędzy zdrowiem i środowiskiem pracy 

 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscypliny naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku 

 Ma podstawową wiedzę o charakterze zdrowia publicznego jako nauki społecznej i jej 

miejsca w systemie nauk i relacji do innych nauk 

Ponadto absolwent w efekcie ukończenia studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne umie i 

potrafi: 

 Stosować poznane metody i techniki do rozwiązywania określonych problemów związanych 

z porozumiewaniem się np. w pracy w grupie i doskonalić swoją skuteczność w kontaktach z 

innymi 

 Opracować dane epidemiologiczne wykorzystując proste narzędzia statystyczne i analityczne 

 Wykorzystać mierniki stanu zdrowia w analizie stanu zdrowia populacji i definiowania 

problemów zdrowotnych populacji 

 Ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne i określić ich 

znaczenie w polityce zdrowotnej 

 Dokonać diagnozy i wskazać problemy o znaczeniu kluczowym dla zdrowia populacji w 

poszczególnych sferach społecznych 

 Posługiwać się wynikami analiz w proponowanych konkretnych (alternatywnych) 

rozwiązaniach w sektorze ochrony zdrowiaoraz współuczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu 

lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego 

 Współpracować ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także 

organizacjami pozarządowymi 

 Ocenić rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji 

pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa 



 Zastosować badania socjomedyczne w ocenie potrzeb zdrowotnych, oczekiwań pacjentów, 

funkcjonowania instytucji opieki zdrowotnej  

 

Wykształcone podczas studiów I stopnia postawy i kompetencje społeczne umożliwiają 

absolwentom kierunku zdrowie publiczne: 

 

 Znajomość poziomu własnych kompetencji oraz swoich ograniczeń w wykonywaniu zadań 

zawodowych 

 Rozpoznawanie problemów, które są poza zakresem jej/jego kompetencji oraz wiedzę o tym, 

do kogo się zwrócić o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym 

 Ponoszenieodpowiedzialności za problemy środowiska lokalnego, a także inicjowanie oraz 

uczestniczenie w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony 

zdrowia publicznego 

 Przejawianie szacunku wobec pacjenta/ klienta i rozumienie jego trudności 

 Realizowanie zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia w tym 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy 

 Upowszechnianie wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego. 

 

  Poza realizacją ustalonego programu studiów, nasi studenci mają 

możliwośćindywidualnego wyboru przedmiotów fakultatywnych, które nawiązują do ich 

zainteresowań lub przyjętej perspektywy zatrudnienia. Tak wieloaspektowe wykształcenie 

profesjonalistów zdrowia publicznego, czyni ich atrakcyjnym zasobem kadrowym na 

dynamicznie rozwijającym się rynku usług medycznych, zarówno w polskim, jak i 

europejskich systemach ochrony zdrowia. 

Skuteczna działalność organizacyjna oraz usługowa na rzecz ochrony zdrowia nie może się 

dziś obyć bez absolwentów zdrowia publicznego, co daje im w zasadzienieograniczone 

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. 

Absolwenci zdrowia publicznego z tytułem licencjata są znakomicie przygotowani do 

współdziałania na rzecz poprawy zdrowia w różnych formach organizacji realizujących cele i 

zadania zdrowia publicznego oraz podejmowania działań w charakterze liderów zmian, 

doskonalenia jakości oraz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. 

Nabywają również uprawnienia do podejmowania studiów II° na kierunku zdrowie publiczne. 


