
Zdrowie Publiczne – studia II stopnia 

 
Stacjonarne 

 
Ścieżki  (moduł do wyboru):    

- Ogólna 

- Zarządzanie w ochronie zdrowia 

- Badania kliniczne i ocena technologii medycznych  

 

NOWOŚĆ! 
- Epidemiologia z elementami promocji zdrowia 

- Technologie cyfrowe w ochronie zdrowia 
 

Niestacjonarne 
Ścieżka ogólna 

 

NOWOŚĆ! 

General Public Health  –  studia w języku angielskim 
 

Ogólne informacje o studiach 
 
UWAGA! NOWOŚĆ!  

Studia II stopnia na kierunku: Zdrowie Publiczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako jedyne w Polsce 

trwają 1,5 roku, czyli 3 semestry i są akredytowane są przez APHEA - Agency for Public Health 

Education Accreditation. 

 

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.: Ekonomia, Prawo w ochronie zdrowia, 

Biostatystyka, Metodologia badań, Zaawansowane metody analizy danych, Zarządzanie zasobami 

ludzkimi w ochronie zdrowia, Demografia w zdrowiu publicznym, Prawo pracy, Prawa pacjenta, 

Gospodarka lekami i odpadami medycznymi, Farmakoekonomika, Ubezpieczenia zdrowotne, 

komercyjne i społeczne, Zarządzanie funduszami unijnymi, Komunikacja społeczna, Techniki 

konstruowania i sprzedaży pakietów usług medycznych. 

 

NOWOŚĆ! 

Nowe przedmioty realizowane w ramach modułu – ścieżki: EPIDEMIOLOGIA Z ELEMENTAMI 

PROMOCJI ZDROWIA 

 

• Podstawy epidemiologii szczegółowej  

• Epidemiologia chorób związanych z żywieniem 

• Epidemiologia chorób związanych ze zdrowiem dzieci i młodzieży 

• Epidemiologia chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska 

• Podstawy epidemiologii klinicznej  

• Podstawy epidemiologii społecznej  
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• Podstawy epidemiologii genetyczej i molekularnej  

• Zasady dobrej praktyki epidemiologicznej 

 

NOWOŚĆ! 

Nowe przedmioty realizowane w ramach modułu – ścieżki: TECHNOLOGIE CYFROWE W 

OCHRONIE ZDROWIA 

 

Blok Analiza i bazy danych 

Blok: Technologie cyfrowe w służbie pacjentom oraz badaniach 

 

• Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia: e-health, m-health, digital health 

• Cyfryzacja ochrony zdrowia w polityce światowej, europejskiej i polskiej 

• Wykorzystanie danych cyfrowych  - wprowadzenie do BIG DATA 

• Technologie cyfrowe a edukacja pacjentów  

• Sztuczna inteligencja 

• Zarządzanie projektami z zakresu e-Zdrowia i telemedycyny 

• Machine learning 

• Podstawowe zagadnienia Business Intelligence  

• Bazy i rejestry w praktyce klinicznej i badaniach 

 

Program kształcenia na studiach II 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: Profilaktyka wypalenia zawodowego, Budowanie relacji z 

klientem. 

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne posiada zaawansowaną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu 

nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Definiuje problemy zdrowia publicznego, 

systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i świata  

oraz włącza się w procesy decyzyjne w zakresie zadań ochrony zdrowia, jak i profilaktyki zdrowotnej 

różnych instytucji. Osoba, która ukończyła studia na kierunku Zdrowie Publiczne jest przygotowana do pracy  

w instytucjach i jednostkach administracji rządowej, np. Ministerstwie Zdrowia, administracji 

samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta, jednostkach administracji publicznej 

wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, 

jednostkach nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska  

oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego, instytucjach ubezpieczeń 

zdrowotnych i społecznych, w jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia 

Publicznego PZH, firmach farmaceutycznych. 

Osoba, która ukończyła studia na kierunku Zdrowie Publiczne posiada kompetencje  

do zajmowania stanowisk kierowniczych lub do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta  

w państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych oraz podmiotach działających  

w obszarze ochrony zdrowia i zajmujących się problematyką zdrowia publicznego: opieką społeczno-

medyczną, promocją zdrowia, edukacją prozdrowotną. 

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. 
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