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Studia I stopnia trwają 3 lata, tj. 6 semestrów.  

 

Od 2017 roku Wydział Nauk o Zdrowiu WUM jako jedyny oferujący kształcenie na kierunku 

Zdrowie Publiczne w Warszawie jest członkiem ASPHER - The Association of Schools  

of Public Health in the European Region.  

 

Autorski program studiów realizowany od r. akad. 2017/2018 jest dostosowany  

do standardów europejskich i jest zgodny z WHO Regional Office for Europe: ASPHER 

European Competencies Framework for the Public Health Workforce (Eco-FPHW). 

 

Przedmioty realizowane podczas studiów to m.in.: Nauka o człowieku i propedeutyka 

medycyny, Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii zdrowia, Podstawy prawa 

cywilnego, administracyjnego i medycznego, Podstawy zarządzania, Podstawy polityki 

zdrowotnej, Podstawy demografii i epidemiologii, Podstawy biostatystyki, Analiza potrzeb, 

tworzenie i realizacja programów zdrowotnych, Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych, 

społecznych i komercyjnych, Systemy opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, Współczesne 

zagrożenia zdrowia, Współczesne migracje w kontekście zdrowia publicznego, Informacja 

naukowa w zdrowiu publicznym.  

 

Program kształcenia na studiach I stopnia jako jedyny w Polsce oferuje studentom 

obowiązkowe zajęcia rozwijające kompetencje miękkie studentów. 

W programie studiów znaleźć można również moduły przedmiotów: KOP! Kompetencje 

oczekiwane przez pracodawców. Podczas realizacji tego modułu studenci kształtują 

kompetencje społeczne potrzebne na współczesnym rynku pracy:  

Techniki uczenia się, Pamięć doskonała, Zarządzanie sobą w czasie, Zarządzanie sobą  

w stresie, Motywacja, Komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, Elementy 

przedsiębiorczości, Wystąpienia publiczne, Budowanie wizerunku i networking, Przywództwo 

- wybrane elementy. 

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk 

społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia 

publicznego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej  

i świata. Osoba, która ukończyła studia na kierunku Zdrowie Publiczne posiada kompetencje  

do zajmowania wykonawczych stanowisk w państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych, 

administracji państwowej, np. Ministerstwie Zdrowia, administracji samorządowej, np. Urzędzie 

Marszałkowskim, Urzędzie Miasta, w jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie 

Zdrowia Publicznego PZH, firmach farmaceutycznych. Ukończenie studiów na kierunku Zdrowie 

Publiczne umożliwia również podjęcie pracy w agendach światowych, np. Światowej Organizacji 

Zdrowia - WHO oraz europejskich, np. Komisji Europejskiej, the European Public Health Association, 

European Health Parliament. 

Zdobyte kwalifikacje stanowią podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia II-ego stopnia  

na kierunku Zdrowie Publiczne. 

 


