
Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 2 lata (4 semestry). W toku kształcenia student
zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk medycznych i społecznych. Poznaje podstawowe problemy
zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej.
Podczas studiów rozwijana jest wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu zdrowia publicznego umożliwiające
wdrażanie działań na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w celu poprawy stanu
zdrowia populacji i upowszechniania edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki.

SPECJALIZACJE KSZTAŁCENIA

• EDUKATOR I MANAGER W OCHRONIE ZDROWIA
Specjalność pozwalająca zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej i zarządzania w ochronie
zdrowia. W trakcie studiów studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych,
obowiązującymi przepisami prawnymi zakładów opieki zdrowotnej, nowoczesnymi metodami zarządzania, oceną
jakości w placówkach ochrony zdrowia, metodyką budowy biznesplanu dla ZOZ - u oraz zasadami kreowania
pozytywnego wizerunku placówki ochrony zdrowia. Dodatkowo studenci posiądą wiedzę z zakresu głównych
problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, promocji zdrowia, profilaktyki, poznają metody edukacji
zdrowotnej oraz opanują techniki prowadzące do zmiany zachowań zdrowotnych. Student posiądzie umiejętność
prowadzenia edukacji zdrowotnej w różnych grupach ludności, tworzenia programów zdrowotnych oraz stosowania
technologii informatycznych w ochronie zdrowia.
Absolwent tej specjalności ma możliwość zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, na szczeblach kadry
zarządzającej i jako edukator zdrowia, administracji rządowej, w sektorze edukacyjnym, nadzorze sanitarno –
epidemiologicznym, mediach (promocja zdrowia, edukacja zdrowotna).

• MEDYCYNA RATUNKOWA Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Absolwent zna zasady działań interwencyjnych wobec jednostek raz grup społecznych oraz systemach ratownictwa
medycznego i zintegrowanych systemach zarządzania kryzysowego wobec jednostek.
Absolwent tej specjalności może ubiegać się o zatrudnienie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych
służbach ratownictwa, Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego.

SZEROKIE PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
• Zakłady Opieki Zdrowotnej,
• administracja rządowa i samorządowa zajmująca się problematyką zdrowia publicznego,
• administracja jednostek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
• jednostki wszystkich szczebli nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
• Państwowa Inspekcja Sanitarna,
• instytucje zajmujące się ochroną i kontrolą środowiska.
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