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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

3

Nazwa kierunku studiów

zdrowie publiczne

4

Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej )

Obszar/y: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej,
Dziedzina/y: dziedzina nauk o zdrowiu,
Dyscyplina/y: dziedzina nauk o zdrowiu,
Dyscyplina wiodąca: dziedzina nauk o zdrowiu

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 100%

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci
zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza
nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych będących podstawą
znajomości i rozumienia zachowań warunkujących zdrowie, metod
służących ochronie zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz zasad racjonalnego
ich stosowania. Absolwent kierunku Zdrowie publiczne to osoba o
szczególnych cechach osobowościowych takie jak: tolerancja, zdolność
zjednywania ludzi, komunikatywność oraz wzór zdrowego stylu życia.
Absolwent zna język obcy umożliwiający korzystanie z literatury fachowej
oraz ma zdolność dostrzegania i konkretnego rozwiązywania problemów
naukowych i edukacyjnych a także umiejętności przygotowywania do
prowadzenia własnej działalności. Miejscem zatrudnienia dla absolwentów
są placówki oświaty zdrowotnej, sanatoria, hospicja, domy pomocy
społecznej, ośrodki wczasowe, placówki administracji państwowej i
samorządowej, organizacje kultury fizycznej, ponadto absolwenci mogą
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

organizować prywatne placówki opiekuńcze, zwłaszcza w zakresie pomocy
ludziom w wieku podeszłym i starszym.

10

Możliwości dalszego kształcenia:

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne I-go stopnia mają możliwość
kontynuowania nauki na studiach uzupełniających II-go stopnia
(magisterskich) na kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Kultury
Fizycznej i Promocji Zdrowia US oraz w Uniwersytetach Medycznych jak
również na kierunku - Turystyka i Rekreacja, specjalność - Zdrowotne
podstawy turystyki i rekreacji prowadzonej na Wydziale Kultury Fizycznej i
Promocji Zdrowia US.
Zadania studiów realizowane w zakresie zdrowia publicznego są zgodne z
aktualną Strategią Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego opracowaną na
lata 2012-2020, która podkreśla związek z miastem, jako największa na
Pomorzu Zachodnim publiczna uczelnia akademicka, funkcjonująca na
pograniczu Rzeczypospolitej, świadoma swych zadań naukowych i
społecznych, wyznacza sobie nowe cele. W latach 2012-2020 Uniwersytet
Szczeciński pełnić będzie rolę nie tylko najsilniejszej pod względem
kapitału intelektualnego uczelni w regionie zachodniopomorskim, ale także
budować markę rozpoznawalną w Polsce, Europie i świecie. Kierunek
zdrowie publiczne włącza się w realizacje zadań jakie stawia przed sobą
Uniwersytet Szczeciński poprzez kształcenie studentów z zakresu szeroko
pojętego zdrowia publicznego, co umożliwi przyszłym absolwentom
podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na duże
zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.
Kształcenie na kierunku zdrowie publiczne przebiega obecnie na
jednym poziomie studiów. Studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne
trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego
licencjata. Od roku akademickim 2012/2013 realizowany jest program
uwzględniający zasady wprowadzone przez Krajowe Ramy Kwalifikacji.
Program kształcenia charakteryzuje się wymaganą liczbą punktów ECTS i
obejmuje system praktyk zawodowych. Plan studiów umożliwia wybór
modułów/przedmiotów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30%
łącznej liczby punktów ECTS.
W nawiązaniu do misji i strategii Uniwersytetu Szczecińskiego
działalność dydaktyczna oraz naukowa na kierunku zdrowie publiczne
opiera się na uczestnictwie w tworzeniu europejskiej przestrzeni
szkolnictwa wyższego, m.in. poprzez możliwość odbywanie studiów
częściowych za granicą czy wyjazdów studentów na praktyki w ramach
programu ERASMUS +, jak również poprzez nawiązywanie współpracy z
krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, organizacjami
samorządowymi w zakresie działań dydaktycznych, promocji, rekreacji,
zdrowego stylu życia oraz badań naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu.
Badania naukowe wspierające realizację koncepcji i celów kształcenia
kierunku prowadzone są w kooperacji z ośrodkami naukowymi w kraju i
zagranicą. Celem podejmowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym
jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań,
umiejętności i wiedzy studentów, jak również promowanie zdrowego stylu
życia, propagowanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu w różnych
grupach społecznych.
Kierunek zdrowie publiczne umożliwia uczestnictwo w nauce przez całe
życie i dba o możliwość studiowania osób z różnych środowisk oraz osób
niepełnosprawnych. W Uczelni funkcjonuje program MOST, który
skierowany jest do studentów chcących kształcić się w innym uniwersytecie
niż macierzysty. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego to z kolei systemy
mobilności mające na celu wszechstronne wsparcie studentów i
absolwentów w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.
Działalności naukowej prowadzonej przez pracowników zatrudnionych
na kierunku zdrowie publiczne towarzyszy świadomość jej znaczenia w
wymiarze tak regionalnym, jak i ogólnospołecznym. Upowszechnianie
wyników badań naukowych
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

odbywa się, przy wykorzystaniu technik komunikacji, tj. seminaria,
szkolenia, wykłady otwarte, konferencje naukowe czy publikacje w
czasopismach z dziedziny nauk o zdrowiu i kultury fizycznej w tym liczne
prace w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiego Instytutu
Informacji Naukowej. Dorobek naukowy w szerokim stopniu wzbogaca
proces kształcenia na kierunku zdrowie publiczne. Gwarantem jakości i
poziomu kształcenia studentów na kierunku zdrowie publiczne jest
wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna posiadającą szerokie
doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, które jest niezbędne w
kształtowaniu umiejętności wykazanych w opisie efektów kształcenia.
Kształcenie studentów odbywa się w trosce o kultywowanie wartości
kulturowych jako ogółu zachowań przebiegających według przyjętych reguł
i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o
podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa.
Kierunek zdrowie publiczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji
ma w założeniu kształcenia w sposób wszechstronny (według modelu
mistrz-uczeń) oraz umożliwienie uczestnictwa w nauce osobom w każdym
wieku (zgodnie z założeniem lifelong learning), posiadających zdolność
samodzielnego myślenia, świadomych własnych zdolności i talentów,
mających dobre przygotowania zawodowe, co stanowi odzwierciedlenie
Strategii Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego.
W aspekcie umiejętności praktycznych istotne jest przekazanie wiedzy i
doświadczenia, a także kształtowanie zdolności identyfikowania problemów
zdrowotnych na poziomie rodzinnym i lokalnym, a także w kontekście
europejskiego i światowego rynku opieki zdrowotnej.
Wyrobienie odpowiednich umiejętności połączenia wiedzy teoretycznej,
praktycznej i idei publicznej oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka
umożliwia absolwentom studiów swobodne poruszanie się w
zagadnieniach sektora zdrowia publicznego, w tym opieki społecznej
pozwalające im w toku rozwoju karier zawodowych na pełnienie funkcji
kierowniczych tak w instytucjach promujących zdrowie w administracji
rządowej, jak i w jednostkach pozarządowych.
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Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne dla studentów ubiegających się o podjęcie studiów na
kierunku zdrowie publiczne:
- posiadanie świadectwa dojrzałości,
- zainteresowanie naukami o zdrowiu,
- chęć podjęcia w przyszłości działań na rzecz zdrowia społeczeństwa.
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