
Zdrowie Publiczne – studia II stopnia 
 

Stacjonarne 

 
Ścieżki  specjalizacyjne (moduł do wyboru):    

 
- Zarządzanie w ochronie zdrowia 

- Badania kliniczne i ocena technologii medycznych  

- Epidemiologia z elementami promocji zdrowia 

- Analityk w ochronie zdrowia 

- Edukacja zdrowotna i marketing społeczny  

 
 

Niestacjonarne 
Ścieżka ogólna 

 
 

Ogólne informacje o studiach 
 
 

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

jedyne w Polsce trwają 1,5 roku, czyli 3 semestry. 

 

Zagadnienia 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. 

 

 

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. 

 

 


