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Część A. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 
 

1. Koncepcja kształcenia (zgodna ze strategią Uniwersytetu oraz zapotrzebowaniem społeczno-

gospodarczym, uwzględniająca przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin, do których 

odnoszą się efekty uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej) 

Kierunek Zdrowie Publiczne, jest to kierunek wymagający interdyscyplinarnego podejścia do 

zrównoważonego procesu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji  w obszarze 

nauki obejmującego: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i o kulturze fizycznej, jak również nauki 

społeczne, ekonomiczne i prawne w celu poprawy stanu zdrowia populacji, poprawy organizacji i 

zarządzania ochroną zdrowia. Koncepcja kształcenia, umożliwia nie tylko wyjaśnianie wzajemnych 

relacji pomiędzy zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, ale także rozumienie zadań 

polityki zdrowia publicznego w zmieniających się warunkach kulturowych, technologicznych i 

ekologicznych. Międzyobszarowe umiejscowienie kierunku - w obszarze nauk medycznych, 

społecznych i humanistycznych - pozwala na przygotowanie profesjonalistów w zakresie zdrowia 

publicznego, którzy po ukończeniu studiów posiadają poszerzoną wiedzę, umiejętności i 

kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych działań na rzecz szeroko rozumianej 

ochrony zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze makrospołecznym, jak i lokalnym. Oznacza to, 

że absolwenci posiadają  interdyscyplinarną wiedzę nabytą w ramach kształcenia dostosowanego 

do aktualnych standardów oraz potrzeb rynku pracy. Umożliwia to sprawniejsze działania, daje 

wiedzę i narzędzia do wzięcia odpowiedzialności za podejmowanie decyzji zmierzających do ochrony 

zdrowia (promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i przywracanie zdrowia). Ponadto pozwala 

na wyjaśnianie wzajemnych oddziaływań i relacji pomiędzy zdrowiem, czynnikami społecznymi, 

polityką państwa oraz uwarunkowaniami kulturowymi w polskim systemie ochrony zdrowia jak i 

europejskim. Przyjęta koncepcja kształcenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i rynku 

pracy, gdyż daje możliwość zdobywania wiedzy i praktyki w ramach ścieżek związanych z 

zarzadzaniem ochroną zdrowia, zarządzanie kryzysowym w ratownictwie medycznych oraz 

promocją zdrowia. Przyjęta koncepcja kształcenia jest spójna i zgodna z misją oraz strategią 

Uniwersytetu Medycznego, stwarza optymalne warunki nauczania, rozwijania współpracy w ramach 

np. „Szkoły Letniej” czy wymiany międzynarodowej. Wydział Nauk o Zdrowiu współpracuje z ASPHER 

(The Association of Schools of Public Health in the European Region). Współpraca daje możliwość 

porównywania programów nauczania w Szkołach Zdrowia Publicznego w Europie, wymiany dobrych 

praktyk w zakresie kształcenia studentów oraz modyfikowania planów studiów biorąc pod uwagę 

aktualne trendy. Współpraca daje możliwość uzyskiwania europejskiej akredytacji dla kierunku. 

Równocześnie Wydziałowy Zespół Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  umożliwia stałe 

analizowanie koncepcji kształcenia i podnoszenie jakości kształcenia.  
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2. Ogólne cele kształcenia (w tym uzasadnienie utworzenia/prowadzenia studiów na określonym 
kierunku, poziomie i profilu) 

Umiejscowienie kierunku Zdrowie Publiczne w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze fizycznej pozwala na przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej w zakresie 

zdrowia publicznego. Celem nadrzędnym jest wykształcenie specjalistów posiadających 

kompetencje niezbędne do kreowania polityki zdrowotnej, planowania, wdrażania, monitorowania  

działań prozdrowotnych, posiada również umiejętności zarządzania o organizowania opieki 

zdrowotnej na różnych szczeblach. Absolwent w trakcie kształcenia ma posiąść kompetencje do 

zajmowania wykonawczych stanowisk w podmiotach leczniczych oraz do realizowania świadczeń 

zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w 

instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych oraz prywatnych. Potrafi definiować 

problemy zdrowia publicznego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej w Polsce i Unii 

Europejskiej, a także na świecie. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i 

podjęcia dalszego kształcenia, oraz ustawicznego rozwoju zawodowego.  

zdobycie określonych umiejętności intelektualnych i kompetencji umożliwi absolwentowi 

praktyczne wykorzystanie nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu.  

 

3. Sylwetka absolwenta (opis kwalifikacji absolwenta w odniesieniu do zakładanych efektów uczenia 
się)  

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne posiada multidyscyplinarną wiedzę  oraz prospołeczne 

umiejętności, które nabędzie w ramach efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu.  

Szczególności na specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku usług 

medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia, jest odpowiednio przygotowany do pracy na 

stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych, 

administracji państwowej, administracji samorządowej,  w jednostkach naukowo-badawczych, w 

placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych a także firmach farmaceutycznych. Posiada 

wiedzę z zakresu organizacji, finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia, podmiotami 

leczniczymi, wykazuje pogłębioną wiedzę dotyczącą problemów zdrowotnych społeczeństwa.  

Absolwent  jest przygotowany do ustawicznego rozwoju zawodowego, podjęcia studiów III stopnia 

a także posiada umiejętności przeglądu i krytycznej oceny  informacji  opartej na dowodach 

naukowych.  

 

4. Nazwa kierunku studiów (adekwatna do zakładanych efektów uczenia się) 

Zdrowie Publiczne 

 

5. Poziom studiów (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia 
inżynierskie) 

Studia drugiego stopnia s 
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6. Forma lub formy studiów (studia na tym samym kierunku studiów, prowadzone w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej powinny umożliwić studentowi uzyskanie tych samych efektów uczenia 
się, opracowany program studiów powinien być taki sam dla obu form, z wyjątkiem RAMOWEGO 
PLANU STUDIÓW, odrębnego dla każdej z nich) 

Studia stacjonarne  i niestacjonarne 

 

7. Profil studiów (ogólnoakademicki lub praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

 

8. Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny lub dyscyplin, do których odnoszą się efekty 

uczenia się (ze wskazaniem dyscypliny wiodącej) 

100% 

DYSCYPLINA 1          
WIODĄCA 

% DYSCYPLINA 2 % DYSCYPLINA 3 % 

 Nauki o zdrowiu 75  Nauki medyczne  25      

 

9. Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach kształcenia na 

poziomie licencjackim VI PRK, w zakresie definiowania podstawowych problemów z zakresu  zdrowia 

publicznego populacji, promowania i ochrony zdrowia, poznania i zrozumienia specyfiki systemu 

ochrony zdrowotnej i polityki zdrowotnej Polski, jak również krajów Unii Europejskiej. W ramach 

kontynuacji nauki na poziomie uzupełniającym magisterskim student może wybrać jedną z 3 ścieżek 

odpowiadającą jego zainteresowaniom. 

Studenci, którzy dalej będą zainteresowani pogłębianiem wiedzy  i umiejętności praktycznych w 

systemie ochrony zdrowia mogą kontynuować naukę w ramach studiów III stopnia – czyli studiów 

doktoranckich, jak również w ramach studiów podyplomowych.   

 

10. Kryteria kwalifikowania kandydatów oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia 

pierwszego stopnia. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia kierunku zdrowie 

publiczne  powinni spełniać kryteria zawarte w aktualnej Uchwale Senatu Uniwersytetu Medycznego 

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, określającej warunki i tryb rekrutacji na studia w danym roku 

akademickim. 
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11. Zasady i warunki ukończenia studiów 

Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS – nie mniej niż 120 w całym cyklu nauczania. Uzyskanie 
wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk, napisanie i obrona pracy 
magisterskiej.  

 

12. Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów 

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne może podjąć pracę w: administracji szpitala, zakładach 

leczniczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu 

Zdrowia,  administracji państwowej i samorządowej (na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub/i 

gminnym), zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, prywatnych klinikach, w przemyśle 

farmaceutycznym, pomocy społecznej. Ponadto w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu 

ochrony zdrowia, hospicjach, instytutach badawczych, w instytucjach zajmujących się ochroną, 

edukacją i promocją zdrowia, jako edukator zdrowia, a także agendach światowych np. WHO. 

Przygotowanie do możliwości kontynuowania studiów III stopnia, studiów podyplomowych oraz 

studiów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. System kształcenia przygotowuje do 

prowadzenia i udziału w badaniach naukowych, systematycznego doskonalenia zawodowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem weryfikacji umiejętności przydatnych w procesie definiowania i 

rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie populacji. 

 

13. Zasady i forma odbywania praktyk zawodowych (jeśli program je przewiduje) 

W celu rozwinięcia niezbędnych umiejętności praktycznych, każdy student kierunku Zdrowie 

Publiczne musi odbyć praktykę zawodową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego lub osoby 

wyznaczonej  przez kierownika placówki, w miejscu w którym realizowane są praktyki. Praktyka 

realizowana jest przez Uczelnię w ramach zawartych porozumień z podmiotami terenowymi, w 

których realizowane są praktyki. Student dokonuje wyboru z oferty jaka została dla niego 

przygotowana przez Wydział. Istnieje także możliwość odbycia praktyki indywidualnej, 

przygotowanej we własnym zakresie przez studenta po spełnieniu stosownych wymagań, uzyskaniu 

pozytywnej opinii opiekuna praktyk oraz podpisaniu stosowanego porozumienia między Uczelnią a 

jednostką wskazaną przez studenta. Praktyka  zawodowa jest organizowana w oparciu o program 

praktyk przygotowanych przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni, w oparciu o plan i program 

studiów obowiązujący w danym cyklu kształcenia. Nadzór nad merytorycznym przebiegiem praktyk 

sprawuje Wydział. Harmonogram praktyk ustala opiekun praktyki w miejscu jej odbywania. 

Ostatecznego zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni na podstawie 

dziennika praktyk i innych potrzebnych do tego celu dokumentów np. pracy zaliczeniowej, 

konspektów, o których student był wcześniej informowany przez opiekuna praktyk. 

Student studiów II stopnia powinien odbyć nie mniej niż 120 godzin praktyk, która powinna trwać 

nie krócej niż 3 tygodnie i uzyskać 4 ECTS. Uczelnia ma prawo zwiększyć  liczbę godzin lub przesunąć 

pewną liczbę godzin w wymienionych placówkach w zależności od lokalnych możliwości i potrzeb. 
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Część B. INFORMACJE PODSTAWOWE O KIERUNKU 

1. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom 

 

2. Poziom polskiej Ramy Kwalifikacji  

 

3. Liczba semestrów  

 

4. Łączna liczba godzin zajęć 

 

 

5. Łączna liczba punktów ECTS 

 

6. Łączna liczba pkt ECTS zajęć z bezpośrednim  

udziałem nauczycieli   

 

 

7. Łączna liczba punktów ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych (nie 
mniej niż 5 pkt ECTS) oraz wykaz przedmiotów, w których realizowane są efekty uczenia się 
pochodzące z tych dziedzin   

Lp. Przedmiot/moduł kształcenia ECTS 

 1 Socjologia zdrowia   2  

2 Psychologia zachowań zdrowotnych  2 

3 Ekonomia 2 

4 Prawo pracy 2 

5 Pedagogika ogólna 2 

6 Prawo pracy 2 

7 Prawo zdrowia publicznego 4 

8 Polityka społeczna i zdrowotna 3 

9 Bioetyka 3 

10 Prawo zamówień publicznych 2  

11 Komunikacja międzykulturowa 2  

Magister  
 

VII 
vi 

IV 
 

W zależności od trybu studiów 
stacjonarny - 1915 
niestacjonarny - 1227 

120 
 

W zależności od trybu studiów 
stacjonarny       76 
niestacjonarny 49  

 
64% 
41% 

Liczba ECTS % 
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8. Wymiar oraz liczbę punktów ECTS praktyk zawodowych 

 

 Część C. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O KIERUNKU 

1. Efekty uczenia się (jednakowe dla obu form studiów) 

Lp. Kierunkowe efekty uczenia się lub standardy kształcenia  
Odniesienie do 

PRK 

WIEDZA 

K_W01  

Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania i wstępnej oceny 

podstawowych zagrożeń dla zdrowia ludności związanych z jakością 

środowiska, stylem życia i sposobem odżywiania oraz innymi czynnikami 

ryzyka zdrowotnego 

P7S_WG 

K_W02 
Dysponuje szczegółową wiedzą na temat nadzoru sanitarno-

epidemiologicznego 
P7S_WG 

K_W03 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacyjno-prawnych i finansowych 

uwarunkowań funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na 

świecie oraz podmiotów gospodarczych działających w ramach tych systemów 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W04 

Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą zasad planowania i prowadzenia badań 

naukowych oraz znajomości i możliwości wykorzystania nowoczesnych technik 

zbierania danych i zasad metodologii nauk  

P7S_WK 

K_W05 

Wykazuje się wiedzą obejmującą  znajomość zasad tworzenia i realizowania 

strategii w obszarze zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na 

poziomie lokalnym, krajowych i europejskim 

P7S_WK 

K_W06 Posiada podstawową wiedzę na temat procesów interpersonalnych P7S_WG 

K_W07 

Dysponuje  poszerzoną wiedzą na temat przygotowywania i realizacji 

programów zdrowotnych i społecznych oraz oceny skuteczności ich 

oddziaływania na zdrowie i życie jednostek, grup, społeczności lokalnych oraz  

populacji ogólnokrajowej. 

P7S_WK  

K_W08 
Posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach 

kryzysowych  
P7S_WG 

K_W09 

Zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw i metod badania poglądów 

dotyczących kwestii związanych ze zdrowiem oraz posiada wiedzę na temat 

procesu uczenia się kształtowania i zmiany zachowań zdrowotnych 

P7S_WK  

120 4 ECTS 

Liczba godzin ECTS 
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K_W10 
Rozumie wzajemne relacje między procesami politycznymi  i efektywnymi 

działaniami na rzecz zdrowia 
P7S_WK  

K_W11 

Posiada pogłębioną znajomość reguł prawnych stanowiących podstawę 

organizowania lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej polityki zdrowotnej i 

społecznej, oraz wykazuje się znajomością metod i technik kontraktowania 

usług zdrowotnych  

P7S_WK 

 

K_W12 Zna różne przykłady środowiskowych programów profilaktycznych oraz 

możliwości ich aplikacji 
P7S_WK 

K_W13 

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów 

odpowiedzialnych za działania prospołeczne oraz wiedzę z zakresu  

monitorowania realizowanych przez nie strategii rozwiązywania problemów 

społecznych; zna zasady procedury akredytacyjnej zakładów opieki zdrowotnej 

P7S_WK 

K_W14 

Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia oraz 

instytucji działających w innych obszarach działalności państwa: opieki 

społecznej, edukacji, promocji, nadzoru, planowania. Krytycznie ocenia główne 

trendy i projekty występujące w w/w obszarach działalności państwa 

P7S_WK 

K_W15 
Zna zasady i uwarunkowania alokacji środków na wszystkich poziomach 

organizacyjnych systemu ochrony zdrowia  
P7S_WK  

K_W16 
Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne 

zarządzanie zasobami ludzkimi 
P7S_WK  

K_W17 
Zna zasady gromadzenia, wykorzystania i ochrony zasobów informacyjnych w 
sektorze ochrony zdrowia  

P7S_WG 

K_W18 
Posiada pogłębioną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących  

gromadzenia i obiegu dokumentów elektronicznych w ramach systemu 

ochrony zdrowia 

P7S_WK  

K_W19 Rozumie podstawowe zasady i znaczenie właściwego kształtowania kultury 

bezpieczeństwa i higieny pracy  
P7S_WG 

K_W20 

Posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa własności intelektualnej 

w obszarze funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowi (m.in. prawa 

autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych) 

P7S_WK  

K_W21 
Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach przygotowywania raportów i pisania 

prac naukowych 
P7S_WK 
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K_W22 Posiada wiedzę na temat aktualnych problemów oraz determinantów zdrowia 

międzynarodowego 
P7S_WG 

K_W23 
Zna i rozumie ekonomiczne uwarunkowania związane z działalnością instytucji 

świadczących usługi lecznicze, wie jak założyć i prowadzić działalność 

gospodarczą w obrębie różnych form organizacyjnych jednostek medycznych 

P7S_WK 

K_W24 Posiada pogłębioną wiedzę o modelach opieki i pomocy osobom 

niepełnosprawnym funkcjonujących w Polsce i innych wybranych krajach UE 
P7S_WK 

K_W25 Ma wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w 

dziedzinie ochrony zdrowia 
P7S_WG 

K_W26 
Posiada rozszerzoną wiedzę na temat instytucji i struktur społecznych, 

istniejących pomiędzy nimi więzi oraz reguł rządzących ich funkcjonowaniem i 

wzajemnymi relacjami w różnych kręgach kulturowych 

P7S_WK  

 

K_W27 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań etycznych świadczenia 

opieki zdrowotnej 
P7S_WK  

K_W28 
Posiada wiedzę z zakresu biologicznych uwarunkowań żywienia człowieka   P7S_WG 

K_W29 
Posiada rozszerzoną wiedzę na temat znaczenia jakości środowiska 

przyrodniczego dla zdrowia człowieka                              

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Posiada i doskonali umiejętność integrowania wiedzy teoretycznej  z praktyką 

w zakresie komunikowania się i pracy w zespole 

P7S_UK 

P7S_UO 

K_U02 

Posiada umiejętność planowania i oceniania jakości i skuteczności 

komunikowania na różnych poziomach  w trakcie osiągania wyznaczonych 

celów 

P7S_UK 

P7S_UU 

K_U03 

Posiada umiejętności dotyczące wykorzystania wiedzy teoretycznej, 

postrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk związanych ze zdrowiem 

populacji oraz umiejętność wyjaśniania wzajemnych relacji między zdrowiem, 

środowiskiem oraz czynnikami społeczno-ekonomicznymi 

P7S_UW 

K_U04 

Potrafi wyszukiwać i analizować informacje pozyskane z różnych źródeł oraz 

formułować na tej podstawie wnioski wypływające z wyników badań oraz 

formułować sądy na temat problemów zdrowotnych i związanych z nimi 

zagrożeń, oraz potrzeb rozwojowych jednostki, określonej zbiorowości oraz 

populacji 

P7S_UW 
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K_U05 

Planuje, wdraża, monitoruje i ocenia programy przygotowywane i realizowane 

w obszarze zdrowia publicznego w zakresie, działalności profilaktycznej, 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

P7S_UK 

P7S_UW 

K_U06 

Potrafi określić/sformułować problemy będące konsekwencją wpływu 

wywieranego przez politykę zdrowotną państwa na funkcjonowanie 

programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia i inne polityki 

P7S_UW 

K_U07 
Opisuje i dyskutuje główne strategie zdrowotne wybranych krajów 

europejskich oraz strategie zdrowia publicznego WHO 
P7S_UW 

K_U08 

Pracując z dostępnymi danymi, potrafi opisać i wyjaśnić społeczno-

ekonomiczne, etyczne i kulturowe czynniki wpływające na zdrowie i 

świadczenie usług w dziedzinie zdrowia środowiskowego 

P7S_UW 

K_U09 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację ekspertyz i raportów z 

zakresu polityki zdrowotnej, ekonomiki zdrowia  oraz opisujących stan zdrowia 

społeczeństwa 

P7S_UW 

K_U10 

Umie samodzielnie przeprowadzić, w trakcie rozwiązywania konkretnych 

problemów, analizę strategiczną zakładów opieki zdrowotnej i innych 

podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia 

P7S_UW 

K_U11 

Identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w poszczególnych 

wybranych grupach społecznych i populacjach, stosuje właściwe metody i 

umiejętności komunikacyjne w trakcie procesów edukacyjnych i rozwojowych  

P7S_UW 

K_U12 
Podejmuje działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
P7S_UK 

K_U13 

Posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi informatycznych 

stosowanych przy realizowaniu programów promocyjnych i innych działań w 

sferze ochrony zdrowia 

P7S_UW 

K_U14 

Posiada umiejętności wdrażania w jednostkach ochrony zdrowia zasad 

ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,  w szczególności tych, które 

dotyczą zdrowia jednostek  

P7S_UW 

K_U15 

Zna język obcy - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem 

dyskusji na tematy związane ze zdrowiem publicznym 

P7S_UK 

K_U16 
Umie założyć działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjnych 

jednostek medycznych przy podejmowaniu działalności gospodarczej 
P7S_UW 
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K_U17 Interpretuje podstawowe akty prawne zarówno polskie jak i międzynarodowe  P7S_UW 

K_U18 
Potrafi wskazać podstawowe obszary i zjawiska społeczne oddziałujące na 

system ochrony zdrowia 
P7S_UW 

K_U19 

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii do opisu i analizowania 

uwarunkowań społeczno-kulturowych świadczenia usług z zakresu ochrony 

zdrowia 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do ich poszerzania oraz korzystania 
z pomocy ekspertów, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi  

P7S_KK 

K_K02 
Przejawia zaangażowanie w promocję zdrowia publicznego i wykazuje 
zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej 

P7S_KO 

K_K03 
Ma świadomość pełnionej roli społecznej oraz uprawnień i zobowiązań z niej 
wynikających 

P7S_KR 

K_K04 

Potrafi współpracować z agencjami rządowymi i organizacjami pożytku 

publicznego w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy stylu życia 

społeczeństwa i profilaktyki chorób cywilizacyjnych 

P7S_KR 

K_K05 

Potrafi odpowiedzialnie projektować zadania, przeznaczone do realizacji przez 

kierowaną przez siebie grupę i wyjaśnić współpracownikom wymagania 

stawiane personelowi placówek ochrony zdrowia oraz uwarunkowania 

planowania pracy zespołu w celu zapewnienia realizacji potrzeb 

klientów/pacjentów 

P7S_KO 

K_K06 Docenia rolę dobrych praktyk w zapobieganiu zagrożeniom w środowisku pracy  P7S_KR 

K_K07 

Potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi 

ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko  w sprawach będących 

przedmiotem dyskusji, rozważając umiejętnie zalety i wady różnych rozwiązań 

P7S_KR 
P7S_KO 

K_K08 
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze, 
korzystając z różnych źródeł informacji oraz podejmować autonomiczne 
działania zmierzające do rozstrzygania praktycznych problemów.  

PS7_KK 

K_K09 

Przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach naukowych i 

organizacji pracy, zwłaszcza w kontaktach ze współpracownikami i 

klientami/pacjentami 
PS7_KR 

K_K10 
Potrafi zorganizować sobie miejsce pracy tak, aby zadbać o bezpieczeństwo 
własne i współpracowników 

PS7_KK 
P7S_KR 

 

2. Ramowy Plan Studiów, osobno dla każdej z form studiów 

3. Sylabusy przedmiotów/modułów kształcenia (opracowane w systemie Elektronicznego 

Przewodnika Dydaktycznego) 
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Uwaga! 

W programach studiów, dla których określono standardy kształcenia* – uwzględnia się je 

priorytetowo. 

*Art. 68 ust. 2 Ustawy PoSWiN: „Standard kształcenia jest zborem reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących 

sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także 

sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.” 


