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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW  Zdrowie Publiczne 

 II stopnia  

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów: 

 
Zdrowie Publiczne 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

Studia drugiego stopnia 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których 
odnoszą się efekty uczenia się  

 
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

      Dyscyplina naukowa nauki o zdrowiu - 90% 
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne -10 %. 

 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 

 
4 semestry 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
studiów: 

120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 

I Moduł - Administracja i zarządzanie w ochronie 
zdrowia – 1520 godzin 120 ECTS 

II Moduł – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny – 
1525 godzin 120 ECTS 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta oraz sylwetka absolwenta: 

Magister zdrowia publicznego 

Charakterystyka sylwetki absolwenta: 
Posiada umiejętności umożliwiające włączenie się 
w realizacje zadań profilaktyki i ochrony zdrowia 
instytucji: państwowych, samorządowych, 
społecznych i prywatnych funkcjonujących w 
systemie ochrony zdrowia w zakresie opieki 
społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji 
prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-
epidemiologicznego, organizowania i 
administrowania opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej. Absolwent posiada umiejętności 
szczegółowe dotyczące identyfikowania i 
prognozowania zagrożeń i problemów 
zdrowotnych określonej zbiorowości, 
rozpoznawania wpływu procesów społecznych 
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oraz struktur demograficznych na zdrowie 
zbiorowości ludzkich, planowania, opracowania, 
organizowania oraz  oceny skuteczności i ewaluacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
dla różnych środowisk społecznych oraz  
merytorycznego i organizacyjnego kierowania 
zespołami ludzkimi, koordynowania działań 
instytucji oraz zarządzania w oparciu o normy 
prawa i nowoczesne techniki zarządzania 
podmiotami leczniczymi i instytucjami 
zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem 
publicznym.  

Absolwent jest przygotowany do pracy w 
instytucjach i jednostkach administracji rządowej 
wszystkich szczebli zajmujących się problematyką 
zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem 
publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, 
jednostkach ochrony i kontroli środowiska, 
instytucjach ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych, podmiotach zajmujących się 
ochroną i promocją zdrowia oraz w instytucjach 
badawczych zajmujących się problematyką 
zdrowia publicznego. Absolwent jest 
przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy 
lub konsultanta w jednostkach rządowych i 
samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach 
pozarządowych oraz stowarzyszeniach i 
fundacjach. 

Łączna liczba punktów ECTS,  jaką student 
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

 

I Moduł - Administracja i zarządzanie w ochronie 
zdrowia – 114 ECTS 

II Moduł – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny –
115 ECTS 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych oraz liczba punktów ECTS,  jaką 
student musi uzyskać w ramach tych praktyk: 

 

II semestr 20 godzin 2 ECTS- praktyka śródroczna 
IV semestr 20 godzin 2 ECTS – praktyka 

śródroczna 

Liczba punktów ECTS,  jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych, nie 
mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

 

5 ECTS 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, 
Wydziału oraz strategią ich rozwoju: 

 

Kształcenie na kierunku Zdrowie 

Publiczne ma związek z misją uczelni, wydziału 

i strategią rozwoju 

Misją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest 
prowadzenie badań naukowych i stałe 
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podnoszenie jakości kształcenia studentów oraz 
absolwentów tak, aby wyróżniali się głęboką 
wiedzą i umiejętnościami praktycznymi i byli 
ukierunkowani na samodzielne uczenie się, a także 
postępowanie zgodnie z zasadami etyki i 
deontologii zawodowej. Absolwenci Uniwersytetu 
Medycznego przygotowani są do upowszechniania 
nabytej wiedzy, promocji zdrowia i skutecznego 
rozwiązywania dzisiejszych, jak również 
przyszłych problemów zdrowotnych 
społeczeństwa, mając na względzie dobro chorego.  

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne – profil praktyczny 

 

Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi 
w Uczelni badaniami naukowymi – profil 
ogólnoakademicki (nazwa modułu/ 
przedmiotu, liczba ECTS) 

 

Badania naukowe w Zdrowiu Publicznym- 3ECTS  
Badania kliniczne- 1 ECTS  
Metodologia badań -6ECTS  
Medycyna oparta na faktach-1ECTS  
Biostatystyka-3ECTS  
Teoria zdrowia publicznego-5ECTS  
Epidemiologia ogólna-5ECTS  
Międzynarodowa terminologia w zdrowiu 
publicznym- 3ECTS  
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i 
społecznych-5ECS  
Propedeutyka medycyny-4ECTS  
Zagrożenia zdrowia psychicznego-2ECTS  
Etyka-2ECTS  
Choroba w ujęciu interdyscyplinarnym-1ECTS  
Prawo-5ECTS  
Polityka społeczna i zdrowotna-3ECTS  
Zdrowie środowiskowe-3ECTS  
Promocja zdrowia-3ECTS  
Edukacja zdrowotna i programy zdrowotne-
3ECTS  
Żywienie człowieka i dietetyka-3ECTS  
RAZEM 61 % 

 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano  
punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 
30% liczby punktów ECTS  koniecznych do 
ukończenia studiów na danym poziomie  

 

 
I Moduł-Administracja i zarządzanie w ochronie 

zdrowia: 1560 godzin, 120 ECTS 
II Moduł – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny: 

1565 godzin, 120 ECTS 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w 
całkowitej liczbie punktów ECTS  koniecznej 
do  ukończenia studiów na danym kierunku 
(w przypadku przyporządkowania kierunku do 
więcej niż jednej dyscypliny ze wskazaniem 
dyscypliny wiodącej) 

 

120 ECTS 100% 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości 
zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez 
absolwentów kierunku: 

Absolwent jest przygotowany do pracy w 
instytucjach i jednostkach administracji rządowej 
wszystkich szczebli zajmujących się problematyką 
zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem 
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 publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, 
jednostkach ochrony i kontroli środowiska, 
instytucjach ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych, podmiotach zajmujących się 
ochroną i promocją zdrowia oraz w instytucjach 
badawczych zajmujących się problematyką 
zdrowia publicznego. Absolwent jest 
przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy 
lub konsultanta w jednostkach rządowych i 
samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach 
pozarządowych oraz stowarzyszeniach i 
fundacjach. Absolwent jest przygotowany do 
dalszego rozwoju zawodowego oraz do podjęcia 
studiów trzeciego stopnia. 

Zasady rekrutacji, wymagania wstępne 
(oczekiwane kompetencje kandydata) oraz 
uznawalność dotychczas zdobytych efektów 
uczenia się: 

 

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na 
podstawie: średniej ocen z całego toku studiów 

(nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i obrony z 
pracy dyplomowej)   

dodatkowe kryterium: wynik ukończenia studiów 

 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących 
w opracowywaniu efektów uczenia się 

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Zdrowia 
Publicznego 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu 
Miasta Lublin 

Prezes Oddziału Lubelskiego Towarzystwa  
Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej 

Specjaliści Zdrowia Publicznego 
Samorząd Studencki 

 
 

 


