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Efekty uczenia się dla kierunku studiów: 
Zdrowie Publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia 

 
I NAZWA WYDZIAŁU - Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej 

 
II KIERUNEK: Zdrowie Publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia 

 
III POZIOM KSZTAŁCENIA studia I stopnia 

 
IV PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny  

 
V OBSZAR KSZTAŁCENIA: w zakresie nauk medycznych, nauk  

o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej;  dziedzina nauki o zdrowiu (80%) oraz dziedzina nauki 

medyczne, dyscyplina medycyna (20 %)  

VI EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Objaśnienie oznaczeń 

K1 (przed podkreślnikiem)               – kierunkowe efekty uczenia się dla studiów I stopnia 

W                                                         – kategoria wiedzy 

U                                                          – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku)                          – kategoria kompetencji społecznych 

M1                                                       – efekty uczenia się w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych,  

                                                               nauk o zdrowiu dla studiów I stopnia 

..2                                                         – efekty uczenia się w innych obszarach kształcenia  

                                                                np. nauk przyrodniczych (P) lub społecznych (S) dla 

                                                                studiów I stopnia (jeśli występują) 

01, 02, 03 i kolejne                              – numer efektu uczenia się 

 

Efekty 
uczenia 
się dla 

kierunku 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku  

ZDROWIE PUBLICZNE 

Efekty 
uczenia się 

Przypisani
e efektu 

do 
dyscypliny 

M/Z 

WIEDZA (1)  

K_W01 
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 

P6S_WG M 

K_W02 
Posiada ogólną wiedzę na temat etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia 
wybranych chorób o znaczeniu społecznym 

P6S_WG M 

K_W03 
Zna podstawowe pojęcia z zakresu epidemiologii oraz narzędzia pozwalające na 
ocenę stanu zdrowia ludności   

P6S_WG Z 

K_W04 Zna metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa P6S_WG Z 

K_W05 
Rozumie wpływ poszczególnych czynników na stan zdrowia ludności oraz możliwości 
ich modyfikacji 

P6S_WG Z 

K_W06 Zna główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności Polski  P6S_WG Z 

K_W07 
Zna krajowe i międzynarodowe źródła informacji o stanie zdrowia populacji oraz 
efektywności systemów ochrony zdrowia 

P6S_WG Z 

K_W08 
Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy i oceny 
efektywności strategii, programów i interwencji zdrowotnych oraz społecznych 

P6S_WG Z 
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K_W09 
Posiada wiedzę na temat aspektów finansowych, organizacyjnych, zarządczych i 
prawnych funkcjonowania polskiego systemu zdrowia na wszystkich szczeblach 
organizacji 

P6S_WG Z 

K_W10 
Zna funkcje i cele systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz wybranych krajów 
świata 

P6S_WG Z 

K_W11 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i 
społecznego 

P6S_WG Z 

K_W12 
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz zarządzania organizacją 

P6S_WG Z 

K_W13 
Zna zasady postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia i 
dobrobytu ludności 

P6S_WG Z 

K_W14 
Zna podstawowe fakty z zakresu historii medycyny, ze szczególnym 
uwzględnieniem zdrowia publicznego  

P6S_WG Z 

K_W15 
Zna podstawowe definicje z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz 
nauk społecznych. 

P6S_WG M 

K_W16 
Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii zarządzania oraz istoty, uwarunkowań i 
praw procesu decyzyjnego 

P6S_WG Z 

K_W17 
Poprawnie definiuje główne zagadnienia z zakresu marketingu oraz wykazuje się 
zrozumieniem społecznej roli działań marketingowych 

P6S_WG Z 

K_W18 
Wskazuje na wpływ systemu politycznego na system ochrony zdrowia i zdrowie 
społeczeństwa 

P6S_WG Z 

K_W19 
Wykazuje się znajomością i zrozumieniem ogólnych zasad prowadzenia badań 
naukowych 

P6S_WG M 

K_W20 
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania w ramach systemu ochrony 
zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jednostkami ochrony zdrowia 
oraz zarządzania procesem diagnostyki i leczenia pacjenta 

P6S_WG Z 

K_W21 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej  P6S_WG M 

K_W22 
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu nowoczesnych technologii oraz 
nowoczesnych narzędzi zarządzania procesem terapeutycznym 

P6S_WG Z 

K_W23 
Zna podstawowe zasady organizacji procesu leczniczego pacjent z nastawieniem na 
modele stawiające pacjenta w centrum procesu terapeutycznego, w szczególności 
pacjentów niepełnosprawnych i niesamodzielnych 

P6S_WG Z 

K_W24 Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P6S_WK Z 

K_W25 
Zna i rozumie uwarunkowania prowadzenia działalności zawodowej w obszarze 
zdrowia publicznego (w tym uwarunkowania prawne, ekonomiczne, etyczne) 

P6S_WK Z 

 

UMIEJĘTNOŚCI (1)  

K_U01 
Stosuje poznane metody i techniki do rozwiązywania określonych problemów 
związanych z porozumiewaniem się i pracą w grupie. Doskonali swoją skuteczność 
w kontaktach z innymi 

P6S_UK Z 

K_U02 
Opracowuje dane epidemiologiczne, z zakresu zdrowia publicznego oraz ekonomiki 
ochrony zdrowia wykorzystując podstawowe narzędzia statystyczne i analityczne 

P6S_UW Z 

K_U03 
Potrafi analizować uwarunkowania sytuacji zdrowotnej w aspekcie procesów 
społecznych i demograficznych, środowiskowych przy użyciu właściwych mierników i 
wskaźników 

P6S_UW Z 

K_U04 
Potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety 
zdrowotne i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej 

P6S_UW Z 

K_U05 
Potrafi wziąć udział w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań z zakresu 
zdrowia publicznego oraz dostosować swoją rolę do potrzeb projektu  

P6S_UW Z 

K_U06 
Posługuje się wynikami analiz do przedstawiania praktycznych rozwiązań w sektorze 
ochrony zdrowia 

P6S_UW Z 
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K_U07 
Posiada umiejętność współpracy ze środkami masowego przekazu na potrzeby 
realizowanych zadań, projektów 

P6S_UK Z 

K_U08 
Potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie 
prezentacji) na poziomie komunikatywnym  

P6S_UK Z 

K_U09 Potrafi wykorzystać zasady kontraktowania usług zdrowotnych w praktyce  P6S_UW Z 

K_U10 
Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i 
innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie zdrowia 
publicznego i nauk związanych ze zdrowiem 

P6S_UW Z 

K_U11 
Zna i interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na prowadzenie działalności  
w zakresie opieki zdrowotnej 

P6S_UW Z 

K_U12 
Potrafi ocenić rolę i zakres kompetencji państwa, samorządu i innych 
instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu 
problemów zdrowia społeczeństwa 

P6S_UW Z 

K_U13 
 Potrafi interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze w skali mikro-  
i makroekonomii 

P6S_UW Z 

K_U14 
Potrafi identyfikować procesy polityczne oraz rozumie ich wpływ na problemy 
zdrowia publicznego  

P6S_UW Z 

K_U15 
Umie rozpoznawać podstawowe koszty jednostek opieki zdrowotnej, analizować je i 
wykorzystywać w celu optymalizacji funkcjonowania organizacji 

P6S_UW Z 

K_U16 
Zna język obcy i wykorzystuje go do analizy złożonych tekstów na tematy 
konkretne i abstrakcyjne, łącznie wykorzystywaniem go w dyskusji na tematy 
związane z zdrowiem publicznym  

P6S_UK Z 

K_U17 
Posiada umiejętność współpracy z lokalnymi społecznościami, a także 
organizacjami pozarządowymi 

P6S_UW Z 

K_U18 
Posiada umiejętność obsługi pakietu biurowego oprogramowania informatycznego ze 
szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego  

P6S_UW Z 

K_U19 
Potrafi wykorzystywać narzędzia IT w koordynowaniu opieki medycznej i wsparciu 
procesu opieki nad pacjentem 

P6S_UW Z 

K_U20 
Potrafi identyfikować docelowe miejsca obsługi pacjenta w systemie ochrony zdrowia 
oraz tworzyć kierować procesem diagnostyki i leczenia pacjenta 

P6S_UW Z 

K_U21 
Potrafi skutecznie gromadzić niezbędne dane kliniczne pacjenta oraz wskazywać 
sposoby realizacji potrzeb chorego w zakresie opieki specjalistycznej, szpitalnej oraz 
długoterminowej  

P6S_UW M 

K_U22 
Prawidłowo posługuje się odpowiednimi normami i regułami prawnymi, 
zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów 
menedżerskich 

P6S_UO Z 

K_U23 
Umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma elementarne umiejętności 
organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i 
podejmowaniem działań profesjonalnych 

P6S_UO Z 

K_U24 
Potrafi prawidłowo reagować i uzasadniać konieczność zmiany priorytetów lub 
strategii. 

P6S_UW Z 

K_U25 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w 
pracy zawodowej, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego 
wykonania pojawiających się zadań zawodowych 

P6S_UW Z 

K_U26 
Stosuje podstawowe narzędzia ekonomiczne i finansowe; określa zasady działania 
głównych podmiotów w systemie ekonomicznym państwa; analizuje wpływ 
czynników ekonomicznych na zarządzanie sektorem ochrony zdrowia 

P6S_UW Z 

K_U27 
Rozumie istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji; określa zasady, 
prawidłowości i instrumenty zarządzania; opisuje i analizuje problemy zarządzania w 
ochronie zdrowia 

P6S_UO Z 
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KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE (1) 
 

K_K01 
Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań 
zawodowych. 

P6S_KK Z 

K_K02 
Rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego  kompetencji i wie do kogo 
zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy zespole 
interdyscyplinarnym 

P6S_KK Z 

K_K03 Rozumie zasady odpowiedzialności za problemy środowiska lokalnego P6S_KO  

K_K04 Przejawia szacunek i empatię wobec pacjenta/klienta oraz współpracowników  P6S_KR Z 

K_K05 
Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych 
projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego 

P6S_KO Z 

K_K06 Upowszechnia wiedzę o celach i zadaniach zdrowia publicznego P6S_KO Z 

K_K07 Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe P6S_KR Z 

K_K08 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o 
wymiar interdyscyplinarny 

P6S_KK Z 

K_ K09 
Efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je 
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 
różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi 

P6S_KK Z 

K_K10 W kontakcie z pacjentem prezentuje zrozumienie potrzeb i oczekiwań medycznych P6S_KR Z 

K_K11 
Prezentuje aktywną postawę w zakresie wsparcia chorych w rozwiązywaniu ich 
problemów socjalnych i rodzinnych oraz rozumie wpływ tych problemów na 
efektywność leczenia 

P6S_KR Z 

 

 


