OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
STUDIÓW
Zdrowie Publiczne
poziom kształcenia
profil kształcenia
tytuł zawodowy absolwenta

I stopnia
praktyczny
licencjat

I.
Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z
uzasadnieniem:
Kierunek przypisany jest do dwóch obszarów: „nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk
o kulturze fizycznej” i „nauk społecznych”. Przy czym zdecydowana większość (84,69%)
kierunkowych efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia odnosi się do obszaru
„nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej”.
Uzasadnienie:
Zdrowie publiczne jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu
medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Koncepcja programu
studiów, integrująca wiedzę z różnych dziedzin, 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 i społecznych –
pozwala na przygotowanie profesjonalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy po
ukończeniu studiów posiądą umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania
różnorodnych działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego, zarówno w
wymiarze makrospołecznym, jak i lokalnym.

II.

Efekty kształcenia

Symbol kierunkowych Kierunkowe efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent :
efektów kształcenia

Wiedza
K_W01

K_W02
K_W03

Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia
procesów biologicznych zachodzących w
organizmie człowieka, a także podstawowy
zakres wiadomości z zakresu budowy i
czynności poszczególnych układów i
narządów.
Rozumie wpływ czynników behawioralnych i
środowiskowych na stan zdrowia.
Posiada ogólną wiedzę na temat
etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia
wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu
społecznym.

Odniesienie
do
efektów
kształcenia
dla
obszaru
(obszarów) kształcenia

M1A_W01, M1A_W02,
M1A_W03

M1A_W01, M1A_W03,
M1A_W04
M1A_W01, M1A_W02,
M1A_W03

K_W04

K_W05

K_W06
K_W07

K_W08
K_W09

K_W10

K_W11

K_W12

K_W13

K_W14
K_W15

K_W16

K_W17

K_W18

K_W19
K_W20

Posiada wiedzę o podstawach zdrowia
publicznego zbudowaną na pograniczu nauk
społecznych, nauk medycznych i nauk o
zdrowiu.
Rozumie i właściwie interpretuje istniejące
relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem
pracy.
Posiada wiedzę z zakresu podstaw edukacji
zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki.
Posługuje się podstawowymi pojęciami
związanymi ze zdrowiem populacji i stylem
życia.
Zna metody określania potrzeb zdrowotnych
społeczeństwa.
Zna główne determinanty zdrowia, zagrożenia
i problemy zdrowotne społeczeństwa.
Wykazuje znajomość podstaw budowy
strategii programów zdrowotnych.
Zna zasady udzielania pierwszej pomocy,
postępowania w przypadku stanu klęsk
żywiołowych, katastrof oraz organizacji
ratownictwa medycznego.
Posiada wiedzę na temat aspektów
organizacyjnych i prawnych funkcjonowania
polskiego systemu opieki zdrowotnej.
Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie
konstytuującym struktury otaczającej go
rzeczywistości i wiążących go z nimi
relacjach.
Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zna podstawy prawne wykonywania zawodów
medycznych i udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz realizowania programów
zdrowotnych.
Posiada wiedzę na temat zasad prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie ochrony
zdrowia.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego.
Zna zasady funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej i organizacji instytucji
medycznych, z uwzględnieniem aspektów
ekonomicznych.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie
zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Zna podstawowe elementy systemu
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

M1A_W01, M1A_W02,
M1A_W03, M1A_W04,
M1A_W09,M1A_W10,
M1A_W01, M1A_W02,
M1A_W03, M1A_W04
M1A_W03, M1A_W04,
M1A_W06
M1A_W03, M1A_W04,
M1A_W06, M1A_W10
M1A_W03, M1A_W04,
S1A_W06
M1_W03, M1_W04,
M1_W06, M1_W10,
S1A_W01
M1A_W04, M1A_W05,
M1A_W06, M1A_W08,
M1A_W10
M1A_W01, M1A_W02,
M1A_W03, M1A_W05,
M1A_W08
M1A_W08, M1A_W09,
S1A_W01, S1A_W02,
S1A_W07
M1A_W04, M1A_W08

S1A_W07, M1A_W08
M1A_W08, S1A_W07

M1A_W08, M1A_W12,
S1A_W07
M1A_W11

M1A_W09, M1A_W12

M1A_W12
S1A_W02, S1A_W06,
S1A_W07

K_W21

K_W22

K_W23

Umiejętności
K_U01
K_U02

K_U03
K_U04

K_U05

K_U06
K_U07

K_U08

K_U09
K_U10
K_U11

K_U12

K_U13

Posiada wiedzę dotyczącą współpracy z
władzami lokalnymi oraz innymi podmiotami
zajmującymi się problematyką społeczną i
zdrowotną.
Zna i rozumie podstawowe metody
ilościowych i jakościowych badań
społecznych stosowanych w zdrowiu
publicznym.
Posiada wiedzę na temat wykorzystania
instrumentów marketingowego oddziaływania
na rynek.

S1A_W02, S1A_W07

Posiada umiejętności pracy w zespole.
Potrafi udzielić porady w zakresie trybu życia
oraz podstępowania w stanach nieodwracalnej
dysfunkcji lub przewlekłej choroby pacjenta.
Posiada umiejętność zastosowania nabytej
wiedzy na płaszczyźnie interpersonalnej.
Posiada umiejętności przeprowadzania analizy
wybranych uwarunkowań problemów
zdrowotnych.
Posiada umiejętności udziału w tworzeniu i
wdrażaniu lokalnych projektów, programów
profilaktycznych i działań w obszarze ochrony
zdrowia publicznego.
Identyfikuje zagrożenia środowiskowe dla
zdrowia populacji.
Potrafi wykorzystać mierniki stanu zdrowia w
analizie stanu zdrowia populacji i
definiowaniu problemów zdrowotnych
populacji.
Dokonuje diagnozy i wskazuje problemy o
znaczeniu kluczowym dla zdrowia populacji
w poszczególnych sferach społecznych.
Identyfikuje czynniki wpływające na politykę
zdrowotną państwa.
Przedstawia i ocenia różne koncepcje i modele
promocji zdrowia.
Opracowuje dane epidemiologiczne
wykorzystując proste narzędzia statystyczne i
analityczne.
Potrafi wykorzystywać informacje o
instytucjach tworzących system
monitorowania zagrożeń oraz o metodach
przekazywania danych i informacji tym
instytucjom.
Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą
działalności jednostek i instytucji
funkcjonujących w zakresie ochrony zdrowia.

M1A_U03
M1A_U03, M1A_U05,
M1A_U07

S1A_W06

S1A_W06, S1A_W07

M1A_U03, M1A_U04,
M1A_U13
M1A_U04

M1A_U04,M1A_U05,
M1A_U09, M1A_U10

M1A_U04
M1A_U04, M1A_U08

M1A_U04, M1A_U05,
M1A_U07, M1A_U08
M1A_U04, S1A_U01,
S1A_U02
M1A_U05, M1A_U07
M1A_U06, M1A_U08

M1A_U06

M1A_U06

K_U14

K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

Kompetencje społeczne
K_K01

K_K02

K_K03
K_K04

K_K05
K_K06

K_K07
K_K08

K_K09

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy
teoretycznej poszerzoną o formułowanie
własnych wniosków.
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, z
uwzględnieniem umiejętności nabytych
podczas praktyki zawodowej, do pracy w
strukturach związanych z ochroną zdrowia.
Umie rozpoznawać podstawowe koszty
jednostek funkcjonujących w systemie
ochrony zdrowia.
Posiada umiejętność przygotowania typowych
prac pisemnych w języku polskim i języku
obcym (zgodnie z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego) z zakresu zdrowia
publicznego z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych, w języku polskim i języku obcym
(zgodnie z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego) z zakresu zdrowia
publicznego z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
Potrafi samodzielnie i krytycznie w sposób
ustawiczny uzupełniać wiedzę i umiejętności,
poszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Jest świadom własnych ograniczeń w
wykonywaniu zadań zawodowych oraz wie do
kogo zwrócić się o pomoc.
Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje
zadania zawodowe.
Współpracuje z przedstawicielami innych
zawodów i administracji w zakresie ochrony
zdrowia.
Upowszechnia wiedzę o celach i zadaniach
zdrowia publicznego.
Przejawia szacunek wobec pacjenta/klienta i
stosuje zasady etyczne obowiązujące w
systemie ochrony zdrowia.
Współdziała i komunikuje się w pracach w
zespole.
Posiada umiejętności inicjowania oraz bierze
aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu
lokalnych projektów i działań w obszarze
ochrony zdrowia publicznego.
Docenia rolę działań mających na celu
ograniczanie stresu i jego negatywnych
skutków.

M1A_U08, M1A_U12,
S1A_U01, S1A_U02
M1A_U09

M1A_U10, S1A_U01,
S1A_U02
M1A_U12, M1A_U14

M1A_U13, M1A_U14

M1A_K01, M1A_K02,
S1A_K06
M1A_K01, M1A_K02,
M1A_K04, S1A_K06
M1A_K02, M1A_K07
M1A_K02, M1A_K04
M1A_K03
M1A_K03
M1A_K04

M1A_K04, M1A_K08

M1A_K07

