Dlaczego warto studiować
Zdrowie Publiczne?
•

•

•

•

Wieloaspektowy charakter wiedzy – studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę
z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze
fizycznej.
Szeroki zakres kompetencji – od promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej przez
gromadzenie danych na temat sytuacji zdrowotnej ludności i ekonomiki zarządzania
ochroną zdrowia oraz analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych do
organizacji funkcjonowania struktur usług medycznych i zarządzania jednostkami
medycznymi (Patrz - Gdzie szukać zatrudnienia?).
Zatrudnienie w Polsce oraz Unii Europejskiej - zatrudnienie w podmiotach
leczniczych, organach administracji rządowej i samorządowej m.in. w Urzędach
Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w wydziałach zajmujących się ochroną
zdrowia, jednostkach nadzoru sanitarnego, Narodowym Funduszu Zdrowia, Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Nieograniczone możliwości pracy – w organach administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacjach pozarządowych (np. fundacjach, stowarzyszeniach)
zajmujących się zdrowiem. Do sprawnej i prawidłowej pracy tych podmiotów
niezbędny jest absolwent zdrowia publicznego.

Dlaczego warto studiować
Zdrowie Publiczne na
Uniwersytecie Rzeszowskim?
•

•

•

•

Nowoczesne zaplecze techniczne – laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy
sprzęt medyczny i informatyczny, m. in.: sale telekonferencyjne, pracownia
telemedycyny, pracownia nowoczesnych technologii monitorowania funkcji życiowych,
pracownia e-lerningu i wiele innych.
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna – jesteśmy zespołem specjalistów
reprezentujących szeroki zakres nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk prawnych,
nauk społecznych i nauk humanistycznych.
Rozbudowany program studiów – nasz program został skonstruowany z myślą o jak
najlepszym przygotowaniu studenta kierunku Zdrowie Publiczne do podjęcia pracy
zawodowej zgodnej z kierunkiem ukończonych studiów. Oferujemy siedem
specjalności dlatego U NAS KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE.
SPECJALNOŚCI:
Zdrowie Publiczne I stopień
- Telemedycyna i e-Zdrowie
- Zarządzanie w opiece zdrowotnej
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
- Higiena i zdrowie środowiskowe
Zdrowie Publiczne II stopień
- Telemedycyna i e-Zdrowie
- Zarządzanie w opiece zdrowotnej
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Sylwetka Absolwenta
Zdrowia Publicznego II stopnia

Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia jest przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
•
•
•
•

identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych w określonej
zbiorowości;
rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na
zdrowie zbiorowości ludzkich;
planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji
programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych;
prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług
medycznych ludności;

Sylwetka Absolwenta
Zdrowia Publicznego II stopnia
Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia jest przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
•
•
•

•

merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi; koordynowania
działań instytucji;
mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu
lokalnym i krajowym;
zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania –
zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym
zdrowiem publicznym;
organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie
powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze
lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej

Sylwetka Absolwenta
Zdrowia Publicznego II stopnia
Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia jest przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
•
•
•
•
•

zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu
informacji kryzysowej;
kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i
regionalnym oraz organizowania działań zaradczych i naprawczych;
gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji,
profilaktyki i promocji zdrowia;
wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w UE do
wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym;
opracowywania ekspertyz, raportów z zakresu zdrowia publicznego.

Sylwetka Absolwenta
Zdrowia Publicznego II stopnia

Absolwenci kierunku mogą szukać zatrudnienia w:
•
•
•
•

•
•

instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego;
publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i
kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa
Medycznego;
instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego;
mogę też pełnić rolę exportów, doradców konsultantów w:
• stowarzyszeniach i fundacjach;
• instytucjach rządowych i samorządowych;
• organizacjach pozarządowych.

