
Uchwała Nr 57/2012 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  31 maja  2012 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zdrowie publiczne  

na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim   

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

  

§ 1 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów 
zdrowie publiczne na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące 
załącznik do uchwały.  

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały Senatu  nr  57  /2012 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
ZDROWIE PUBLICZNE  

studia drugiego stopnia-profil ogólnoakademicki 
 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

 

Kierunek kształcenia  Zdrowie publiczne  należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń: 
ZP (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia 
2A-studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 

M2 - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej dla studiów drugiego stopnia 

S2 - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk społecznych dla studiów drugiego stopnia 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

 

1.  

2.  
3.  

4. Symbol 

5.  
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zdrowie publiczne 

6. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia  
na kierunku studiów Zdrowie publiczne  absolwent: 

Odniesienie 

do efektów 

7. kształcenia w 
obszarach kształcenia 

w zakresie nauk 
medycznych, nauk o 
zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej i 
nauk społecznych 

8. WIEDZA 
9. ZP2A_W01 Prezentuje rozszerzoną wiedzę z zakresu: terminologii 

nauk o zdrowiu, rozpoznawania podstawowych zagrożeń 
zdrowia człowieka w zakresie jakości środowiska 
fizycznego i społecznego oraz stylu życia 

M2_W03 
M2_W04 
M2_W06 
M2_W10 

10. ZP2A_W02 Zna w rozszerzonym zakresie metodologię oceny potrzeb 
zdrowotnych populacji 

M2_W03 
M2_W06 

11. ZP2A_W03 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania M2_W08 
S2_W03 S2_W08 



instytucji i struktur z zakresu zdrowia publicznego oraz 
występujących pomiędzy nimi relacji 

12. ZP2A_W04 Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i 
finansowania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na 
świecie 

M2_W08 
M2_W09 S2_W01 

S2_W02 
S2_W06 
S2_W07 
S2_W11 

13. ZP2A_W05 Zna zasady planowania badań, nowoczesne techniki 
zbierania danych, rodzaje narzędzi badawczych oraz 
zasady wnioskowania statystycznego 

M2_W05 
M2_W09 
M2_W11 
S2_W05 
S2_W10 

14. ZP2A_W06 Ma poszerzoną wiedzę na temat znajomości zasad 
realizowania polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie 
lokalnym, krajowym i europejskim 

M2_W09 S2_W07 
S2_W09 

 

15. ZP2A_W07 Posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów 
interpersonalnych,działań mających na celu ograniczanie 
stresu i jego negatywnych skutków 

M2_W04  S2_W07 

16. ZP2A_W08 Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji opieki nad 
człowiekiem w różnych okresach życia z uwzględnieniem 
różnorodnych dysfunkcji bio-psycho-społecznych 

M2_W03 
M2_W04 
S2_W07 

 
17. ZP2A_W09 Zna ogólne zasady tworzenia form indywidualnej 

przedsiębiorczości 
M2_W12 
S2_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

18. ZP1A_U01 Posiada i doskonali umiejętność integrowania wiedzy 
teoretycznej z praktyką 

M2_U03 S2_U06 

S2_U10 

19. ZP2A_U02 Potrafi planować, wykorzystywać, oceniać proces 
komunikowania się i negocjacji 

M2_U01 
M2_U03 
S2_U01 
S2_U07 

20. ZP2A_U03 Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretacji i 
opisu zjawisk występujących w zakresie zdrowia populacji 

M2_U05 
M2_U09 
M2_U13 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 

21. ZP2A_U04 Umie przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie 
przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierającej 
opis                      i uzasadnienie celu pracy, przyjętą 
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych 
podobnych badań 

M2_U06 
M2_U13 
M2_U14 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U03 



S2_U07 
S2_U08 
S2_U09 
S2_U10 

22. ZP2A_U05 Planuje, monitoruje i ocenia programy w obszarze zdrowia 
publicznego, w zakresie działalności profilaktycznej, 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

M2_U03 
M2_U08 S2_U02 

S2_U03 
S2_U04 
S2_U07 

23. ZP2A_U06 Posiada umiejętność pracy w grupie oraz podejmuje 
stosowne rozwiązania w sytuacjach problemowych 

M2_U08 
M2_U10 
S2_U05 

24. ZP2A_U07 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 
ekspertyz, raportów z zakresu polityki zdrowotnej, 
ekonomiki zdrowia,  stanu zdrowia społeczeństwa 

M2_U07 
S2_U02 
S2_U06 

 
25. ZP2A_U08 Potrafi ocenić sytuację finansową zakładu opieki 

zdrowotnej,  sporządzić biznesplan, dokonać analizy 
planów strategicznych z wykorzystaniem narzędzi i metod 
analizy strategicznej 

M2_U07 S2_U02 
S2_U04 

26. ZP2A_U09 Podejmuje działania na rzecz zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 

M2_U05 M2_U08 
S2_U06 

 
27. ZP2A_U10 Umie dokonać oceny jakości życia populacji z 

uwzględnieniem różnych grup wiekowych, stanu zdrowia i 
rodzaju aktywności zawodowej oraz prezentować wyniki 
tej oceny 

M2_U03 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U07 

28. ZP2A_U11 Potrafi zaproponować podjęcie właściwych działań w 
zakresie promocji  zdrowia z uwzględnieniem różnych 
grup wiekowych, stanu zdrowia  i rodzaju aktywności 
zawodowej oraz dokonać oceny ich skuteczności 

M2_U03 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U07 

29. ZP2A_U12 Umie wskazać różnice w zakresie funkcjonujących 
rozwiązań w obszarze zdrowia w skali międzynarodowej z 
uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, religijnych i 
etnicznych 

M2_U04 

30. ZP2A_U13 Umie wykorzystywać regulacje prawne w zakresie działań 
z obszaru zdrowia publicznego 

M2_U07 
S2_U05 

31. ZP2A_U14 Umie rozpoznać oczekiwania rzeczywistych i 
potencjalnych pracodawców wobec absolwentów zdrowia 
publicznego 

M2_U01 
S2_U06 

32. ZP2A_U15 Potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne formy 
aktywności fizycznej  w zależności od warunków 
środowiskowych i klimatycznych 

33. M2_U12 



 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

34. ZP2A_K01 Zna poziom własnych kompetencji i jest gotów do 
korzystania  z pomocy ekspertów, współpracuje w zespole 
interdyscyplinarnym, zgodnie z zasadami etyki zawodowej 
i uregulowaniami prawnymi 

M2_K02 
M2_K03 
M2_K06 
M2_K07 
S2_K05 

35. ZP2A_K02 Wykazuje zaangażowanie w promowaniu zdrowia 
populacji                                 i zainteresowanie 
problematyką z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej 

M2_K01 
M2_K09 
S2_K01 

 
36. ZP2A_K03 Potrafi właściwie formułować opinie dotyczące różnych 

aspektów działalności zawodowej oraz określać priorytety 
dotyczące realizacji określonych  zadań 

M2_K05 

M2_K08 

S2_K03 

S2_K04 

S2_K07 
37. ZP2A_K04 Cechuje się skutecznością w planowaniu, organizowaniu i 

kierowaniu pracą zespołu 
M2_K04 

S2_K02 

38. ZP2A_K05 Wykazuje postawę aktywnego uzupełniania wiedzy i 
umiejętności            w oparciu o zasadę uczenia 
permanentnego 

M2_K01 
S2_K06 

39. ZP2A_K06 Przestrzega zasad etycznych w obowiązujących w 
badaniach naukowych i organizacji pracy innych ludzi 

M2_K03 
M2_K07 

 


