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Kierunek BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 

Dyscypliny naukowe, do 
których odnoszą się efekty  
uczenia się wraz z 
procentowym udziałem 
liczby punktów ECTS w 
ogólnej liczbie punktów 
ECTS wraz ze wskazaniem 
dyscypliny wiodącej 

NAUKI O BEZIECZEŃSTWIE 56,00 
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 10,00 
NAUKI O ZDROWIU 28,00 
PSYCHOLOGIA 4,00 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 2,00 

 

Poziom kształcenia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Formy studiów STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

Tytuł zawodowy nadawany 
absolwentom 

Licencjat 

Liczba semestrów VI SEMESTRÓW 

Liczba punktów ECTS 180 

Łączna liczba godzin zajęć 4680 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać na zajęciach 
wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich 
lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

Studia stacjonarne: 91,0 punkty ECTS   
Studia niestacjonarne: 76,0 punktów ECTS 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne  

Studia stacjonarne: 96,0 punktów ECTS; 
Studiach niestacjonarne: 96,0 punkty ECTS 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach modułu 
przedmiotów do wyboru 

95 punktów ECTS  

Liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego 

60 godzin 

Wymiar, zasady i forma 
odbywania praktyk 
zawodowych 

Łączny wymiar praktyki zawodowej wynosi 720 godzin. 
Praktyka zawodowa realizowana jest na II, III, IV, V i VI 
semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w 
wymiarze 120 godzin w semestrach II, III, IV i VI oraz 
240 w semestrze V. Szczegółowe zasady odbywania 
praktyk określa Regulamin studenckich praktyk 
zawodowych. Z kolei tryb kontroli tychże praktyk 
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stanowi Regulamin ewaluacji praktyk. 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach praktyk 
zawodowych 

24 punktów ECTS 

 
 

− Opis efektów uczenia się 

Kierunek: Bezpieczeństwo Zdrowotne 

Studia pierwszego stopnia 

Profil praktyczny 

   
 
 
 

PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 
STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów 

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 
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nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo Zdrowotne 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

P_W01 

charakter, miejsce i znaczenie wiedzy interdyscyplinarnej z 
zakresu nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki, psychologii, 
socjologii, wchodzących w skład obszaru nauk społecznych 
oraz posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o 
zdrowiu dotyczącą zagrożeń zdrowia i życia społeczeństwa, 
zorientowaną na zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG 

P_W02 

przepisy, normy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
obowiązujące w konkretnych instytucjach i organizacjach 
oraz podstawowe zasady ergonomii, uwzględniając także 
formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

P6S_WK 

P_W03 

problematykę z zakresu nauk o człowieku, budowy i funkcji 
organizmu człowieka, sprawności ruchowej i kondycji 
fizycznej 

P6U_W 
P6S_WG 

P_W04 
problematykę metodologii badań w zakresie nauk o 
bezpieczeństwie oraz różnorodne techniki pracy umysłowej  

P6U_W 
P6S_WG 

P_W05 

podstawowe przepisy prawa odnoszące się do 
funkcjonowania organów państwowych i samorządowych 
oraz instytucji edukacyjnych 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W06 

problematykę dotyczącą procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego ich zależności, 
prawidłowości i zakłóceń 

P6U_W 
P6S_WG  

P_W07 
zasady i normy etyczne oraz kulturowe w stosunkach 
międzyludzkich 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W08 

funkcjonowanie różnych rodzajów struktur społecznych i 
instytucji życia społecznego oraz zachodzące między nimi 
relacje, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 

P6U_W 
P6S_WG 

P_W09 

dylematy współczesnej cywilizacji, procesy zmian w 
administracji, gospodarce, strukturach społecznych i 
systemach  bezpieczeństwa oraz o przyczynach, przebiegu, 
skali i konsekwencjach tych zmian  

P6U_W 
P6S_WK 

P_W10 

podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury; 
środowisku, w którym żyje; rodzajach więzi społecznych i 
mechanizmów psychospołecznych oraz rządzących nimi 
prawidłowościach 

P6U_W 
P6S_WG/ 
P6S_WK 

P_W11 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności P6U_W 
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przemysłowej i prawa autorskiego P6S_WK 

P_W12 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w 
zakresie realizowanych przez nich zadań dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W13 

podstawowe uwarunkowania związane z działalnością 
dydaktyczną i wdrożeniową, również w kontekście 
przyszłych wyborów zawodowych  

P6U_W 
P6S_WK 

P_W14 
teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej 
pomocy oraz pomocy przedlekarskiej 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W15 

uwarunkowania rozwoju i utrzymywania cech motorycznych, 
aktywności ruchowej oraz umiejętności fizycznych w 
aspekcie prawidłowego funkcjonowania organizmu 

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

P_U01 

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, 
analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 
bezpieczeństwa 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U02 

stosować standardowe techniki i narzędzia badawcze oraz 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań praktycznych związanych z 
zakresem dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 
bezpieczeństwo zdrowotne 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U03 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy 
etyczne, przewiduje skutki prawne i moralne konkretnych 
działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
zdrowotnego 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U04 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz zastosowania działań 
zapewniających bezpieczeństwo; potrafi rozwiązywać 
konkretne problemy związane z bezpieczeństwem 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U05 

wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków 
obcych, dotyczących również problematyki bezpieczeństwa 
zdrowotnego i in. nauk społecznych oraz medycznych, 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a 
także umie posługiwać się językiem specjalistycznym, 
zawodowym 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U06 

wykorzystać praktycznie umiejętności rozpoznawania 
biologicznych, środowiskowych, demograficznych, 
społecznych i psychologicznych zagrożeń zbiorowości ludzi 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U07 

skomasować i dokumentować dane oraz wykorzystać 
odpowiednie narzędzia i aparatury, w badaniach problemów 
populacji, również w kontekście badań socjologicznych i 
psychologicznych oraz z zakresu bezpieczeństwa, 
zorientowanych na wykorzystanie praktyczne 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U08 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi z 
zakresu procedur dotyczących oceny zagrożeń i problemów 
bezpieczeństwa zdrowotnego oraz posiada umiejętność 

P6U_U 
P6S_UK 
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przedstawiania swojego stanowiska oraz  precyzyjnego 
porozumiewania się i dyskutowania, z różnymi podmiotami 
wykorzystując język specjalistyczny 

P_U09 

używać języka specjalistycznego, debatować, , w zakresie 
dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla wybranego 
kierunku oraz porozumiewać się w sposób klarowny i spójny 
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, 
wykorzystując także zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U10 

interpretować i stosować przepisy prawne, szczególnie w 
obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego, służące 
rozwiązywaniu różnorodnych problemów populacji 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U11 

organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy 
zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać 
informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U12 

budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów 
bezpieczeństwa; potrafi pracować w zespole, pełniąc różne 
role; ma elementarne umiejętności organizacyjne 
pozwalające na realizację celów związanych z 
projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U13 

posługiwać się normami i standardami w procesach 
planowania, organizowania, motywowania i kontroli, także z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U14 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, 
diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania 
strategii działań praktycznych  

P6U_U 
P6S_UW 

P_U15 

wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o 
bezpieczeństwie, nauk o zdrowiu i in., potrafi identyfikować i 
niwelować błędy oraz zaniedbania w praktyce, dostrzega 
potrzeby zmian i opracowywania planu zarządzania 
zmianami 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U16 

identyfikować problemy jednostek i grupy społecznych oraz 
podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, 
profilaktyczne i pomocowe  

P6U_U 
P6S_UW 

P_U17 

wykorzystać umiejętności praktyczne  niezbędne w 
zespołach ratowniczych oraz w sytuacjach wymagających 
działań z zakresu pierwszej pomocy i pomocy 
przedlekarskiej 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U18 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z 
zakresu wybranych form aktywności fizycznej na poziomie 
gwarantującym wysoką sprawność i wydolność organizmu 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U19 

samodzielnie planować i organizować proces własnego 
uczenia się przez całe życie, prognozować przebieg oraz 
przewidywać skutki planowanych działań 

P6U_U 
P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

P_K01 samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz P6U_K 
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umiejętności profesjonalnych i badawczych, rozumie 
potrzebę stałego dokształcania się zawodowego oraz 
właściwego określania priorytetów zawodowych 

P6S_KK 

P_K02 

praktycznego posługiwania się wiedzą w codziennej 
działalności; rozumie znaczenie wiedzy z obszaru nauk 
społecznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu i in. 
Oceniając krytycznie posiadaną wiedzę oraz uwzględniając 
opinie ekspertów określa priorytety niezbędne do realizacji 
wskazanego zadania 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K03 
odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów 
oraz opinii nie tylko w sprawach zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K04 

odpowiedniego postępowania etycznego w ramach 
wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych 
oraz w relacjach personalnych; poszukuje optymalnych 
rozwiązań problemów etycznych 

P6U_K 
P6S_KR/ 
 P6S_KK 

P_K05 
wypełniania zobowiązań społecznych, współdziałania i 
pracy w grupie, przyjmując w niej różne role 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K06 

prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów oraz 
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz 
dbałością o jego dorobek i tradycje 

P6U_K 
P6S_KR 

P_K07 

działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny, 
inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, 
wykorzystując wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K08 

dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 
wykonywanych poszczególnych zadań, także w aspekcie 
działalności zawodowej 

P6U_K 
P6S_KR 

 
 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 
STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 
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UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów 

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 

 
 
 

nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo Zdrowotne 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

K_W01 

problematykę z zakresu fizykochemicznych i 
biologicznych podstaw nauk o zdrowiu, nauk 
medycznych dotyczących zagrożenia zdrowia i życia 
społeczeństwa oraz nauk o bezpieczeństwie w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
kierunku bezpieczeństwo zdrowotne 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W02 

istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania 
zarówno w skali globalnej, narodowej, regionalnej, jak i 
lokalnej 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W03 

zasadnicze problemy bezpieczeństwa zdrowia 
publicznego, środowiskowych (lokalnych) zagrożeń 
zdrowia  

P6U_W 
P6S_WG 

K_W04 
systemy  jakości  zarządzania bezpieczeństwem 
zdrowotnym na różnych płaszczyznach 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W05 

problematykę projektowania i prowadzenia badań w 
zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, a w 
szczególności o problemach badawczych, metodach, 
technikach i narzędziach badawczych 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W06 

podstawowe przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego, systemu ochrony zdrowia obywateli Polski 
i Unii Europejskiej 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W07 
teoretyczne (w tym prawne) i praktyczne aspekty 
bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W08 

bazową wiedzę z zakresu nadzoru systemów 
technicznych i technologii, profilaktyki sanitarno-
epidemiologicznej oraz przyczyn, skutków i działań 
zapobiegawczych w przypadku epidemii, zorientowaną 

P6U_W 
P6S_WG 
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na zastosowanie praktyczne 

K_W09 

problematykę z zakresu oświaty zdrowotnej, promocji i 
profilaktyki zdrowia, związaną także z działalnością 
dydaktyczną, wdrożeniową i rozwojową, również w 
kontekście przyszłych wyborów zawodowych 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W10 

założenia opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej Polski i 
krajów Unii Europejskiej oraz współpracy 
międzynarodowej w zakresie zdrowia, uwzględniając 
współczesne problemy cywilizacyjne 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W11 

problematykę z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych oraz 
systemów ochrony zdrowia na poziomie krajowym i 
europejskim, uwzględniając także różnorodne formy 
rozwoju przedsiębiorczości 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W12 

bioetyczne i psychologiczne aspekty problematyki 
bezpieczeństwa zdrowotnego, również w sytuacjach 
kryzysowych 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W13 

funkcjonowanie systemów, instytucji i programów w 
zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, organizacji i 
zarządzania ochroną zdrowia obywateli oraz promocji 
zdrowia, zorientowaną na zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W14 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na 
określone stanowiska powiązane z problematyką 
bezpieczeństwa zdrowotnego, ochroną i promocją 
zdrowia, zorientowane na zastosowanie praktyczne, 
uwzględniając także formy rozwoju indywidualnej 
przedsiębiorczości 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W15 

istotę zdrowia oraz jego uwarunkowania 
psychosomatyczne, także w powiazaniu z obcowaniem 
ze sztuką oraz leczniczym oddziaływaniem sztuki (mi. 
Arteterapia), a także znaczeniem sztuki w promocji 
zdrowia  

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

K_U01 

dokonać identyfikacji i interpretacji zjawisk i procesów 
społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi 
obszarami bezpieczeństwa, zwłaszcza w aspekcie 
bezpieczeństwa zdrowotnego 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U02 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  
badawcze oraz metody, procedury i specjalistyczne 
umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem kierunku bezpieczeństwo 
zdrowotne;  

P6U_U 
P6S_UW 

K_U03 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w 
celu sformułowania wniosków, opracowania i 
zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) 
oraz wskazywać kierunki dalszych badań 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U04 

używać języka specjalistycznego, debatować, wyrażać 
własne opinie, w zakresie dziedzin i dyscyplin 
naukowych właściwych dla kierunku bezpieczeństwo 
zdrowotne oraz porozumiewać się w sposób klarowny i 
spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, 

P6U_U 
P6S_UW 
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wykorzystując także zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

K_U05 

interpretować i stosować przepisy prawne oraz 
specjalistyczną dokumentację w obszarze 
bezpieczeństwa zdrowotnego, systemowej ochrony 
zdrowia i opieki zdrowotnej 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U06 

zidentyfikować i dokonać standardowej analizy 
zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego na różnych 
płaszczyznach (biologicznej, środowiskowej, 
demograficznej, społecznej, psychologicznej, 
organizacyjnej)  

P6U_U 
P6S_UW 

K_U07 

wykorzystać umiejętności realizowania i weryfikacji  
danych ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-
epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na 
szczeblu regionalnym 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U08 

analizować dokumentację i informować o rezultatach 
ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostki 
nadrzędne 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U09 

realizować szkolenia z zakresu procedur dotyczących 
zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego, organizować 
swoją pracę, oraz precyzyjnie porozumiewać się z 
różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i 
graficznej, wykorzystując język specjalistyczny 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U10 
wdrażać i koordynować programy oświaty zdrowotnej i 
profilaktyki zdrowia na wypadek zagrożeń 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U11 

wykorzystać umiejętność zbierania danych dotyczących 
ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku 
lokalnym  na wypadek zagrożenia zdrowia społeczności 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U12 

podjąć interwencję w sytuacji kryzysowej, zagrażającej 
zdrowiu i życiu człowieka, wykorzystując specjalistyczne 
umiejętności 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U13 

analizować i stosować zasady prawne oraz procedury 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; potrafi 
identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

P6U_U 
P6S_UW 

K_U14 

przygotować i ocenić dokumentację systemu jakości dla 
poszczególnych instytucji opieki i ochrony zdrowia, 
uwzględniając obowiązujące normy 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U15 

identyfikować problemy pacjenta, klienta i grup 
społecznych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
oraz podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, 
profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe 

P6S_UW 

K_U16 

planować i realizować proces własnego uczenia się, 
podejmować standardowe działania mające na celu 
niwelowanie problemów w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego, opierając się przy tym o zasady moralne i 
etyczne 

P6U_U 
P6S_UU 

K_U17 

identyfikować zjawiska społeczne, gospodarcze, 
polityczne, dotyczące działalności i funkcjonowania 
instytucji ochrony i opieki zdrowotnej oraz dostrzega 

P6U_U 
P6S_UW 
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błędy i możliwości zmian 

K_U18 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania 
wystąpień ustnych i prac pisemnych, posiada 
umiejętność przedstawiania swojego stanowiska w 
języku polskim i w języku obcym, dotyczących 
zagadnień szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa 
zdrowotnego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6U_U 
P6S_UK 

K_U19 

praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania 
procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i 
samorządowej, szczególnie w kontekście zarządzania 
kryzysowego 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U20 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach 
związanych z różnymi stanowiskami powiązanymi z 
zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego  

P6U_U 
P6S_UO 

K_U21 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami 
ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności 
fizycznej, powiązanymi również z promocją zachowań 
prozdrowotnych oraz działaniami rehabilitacyjnymi i 
rekonwalescencyjnymi  

P6U_U 
P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

K_K01 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności 
profesjonalnej, dokonuje oceny własnych kompetencji, 
posiada wiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu 
oraz osobistych możliwości i ograniczeń. Ocenia 
krytycznie posiadaną wiedzę oraz uwzględnia opinie 
ekspertów, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego w warunkach 
płynności rynku pracy 

P6U_K 
P6S_KK 

K_K02 

podejmowania działań profesjonalnych w środowisku 
społecznym i życiu kulturalnym; jest gotowy do 
podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością 
w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w 
zakresie problematyki bezpieczeństwa zdrowotnego 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K03 

przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych 
poglądów oraz rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 
kryzysowych oraz wdrażania uzgodnionych zmian  

P6U_K 
P6S_KK 

K_K04 

stosowania zasad etycznego postępowania w 
diagnozowaniu i badaniu problemów bezpieczeństwa w 
ramach kierunku bezpieczeństwo zdrowotne, rozumie 
etyczny wymiar relacji międzyludzkich 

P6U_K 
P6S_KR/P6S_KK 

K_K05 

do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i 
niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej, 
jak i zespołowej, w tym także podczas realizacji 
projektów społecznych 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K06 

kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji 
państwowej i samorządowej, oceny proponowanych 
rozwiązań, uczestniczenia w  pracach grupowych, 

P6U_K 
P6S_KO 
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wykazując umiejętności przywódcze i organizatorskie 

K_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodnych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy 
(również w aspekcie sprawności fizycznej), dbając o 
dorobek i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie 
projektuje i realizuje działania z zakresu bezpieczeństwa 
zdrowotnego 

P6U_K 
P6S_KR 

K_K08 

praktycznego wykorzystywania umiejętności 
przedsiębiorczych, inicjonowania działań na rzecz 
interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym 

P6U_K 
P6S_KR 

 
 

 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

 

BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz 

zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego pod kątem zagrożeń 

pożarowych 

S_W02 
wymagania prawne dotyczące pomieszczeń pracy, przemysłowych obiektów 

budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego 

S_W03 

czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe związane z infrastrukturą 

budowlaną w przedsiębiorstwie oraz działania zapewniające polepszenie 

warunków pracy 

S_W04 
zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczące organizacji i 

funkcjonowania służby BHP 

S_W05 
zasady i zastosowania ergonomii w środowisku pracy i ich wpływ na 

minimalizowanie ryzyka zawodowego 

S_W06 

elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie BHP i 

ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, a w szczególności o problemach 

badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W07 
zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczeń 

przed pożarami 
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S_W08 

podstawowe zasady prewencyjne i działania bezpośrednie w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, uwzględniając również wiedzę ogólną z zakresu 

problematyki bezpieczeństwa 

S_W09 
wiedzę na temat procedur i zadań związanych z zabezpieczeniem miejsc 

pożarów oraz z elementami profilaktyki zdrowotnej, medycyny katastrof 

S_W10 
poszczególne elementy bezpieczeństwa ratownictwa w odniesieniu do 

działalności ratownika oraz użytkowanego sprzętu 

S_W11 
przepisy, normy i zasady BHP, obowiązujące w konkretnych instytucjach oraz 

zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
przeprowadzić analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń pracy oraz 

poziomu ochrony przeciwpożarowej 

S_U02 
praktycznie stosować procedury bezpieczeństwa dotyczące analizy stanu BHP, 

ochrony przeciwpożarowej i analizy wypadków przy pracy 

S_U03 
interpretować i stosować przepisy i regulacje prawne dotyczące ochrony pracy i 

ppoż.  

S_U04 
identyfikować i oceniać skutki zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie 

dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

S_U05 
określać osobowość pracownika w nawiązaniu do jego funkcjonowania w 

środowisku pracy, wykorzystując zdobyte informacje 

S_U06 
wykazywać się umiejętnościami określania działań profilaktycznych w 

odniesieniu do możliwych źródeł zagrożeń pożarowych 

S_U07 

analizować i stosować procedury bezpieczeństwa dotyczące projektowania i 

diagnostyki ergonomicznej oraz  potrafi identyfikować i oceniać skutki 

zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym ergonomii 

S_U08 

zapobiegać zagrożeniom ze strony czynników zewnętrznych,  stosować 

przepisy BHP na stanowisku pracy, dbać o zdrowie, wybierając zdrowy styl 

życia 

S_U09 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 

procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 

związanych z zakresem specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa w 

zakładzie pracy 

S_U10 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 

wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 

ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW 

 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  
EDYCJA 2022 

 
 

S_U11 

przygotować wystąpienia ustne i prace pisemne, w języku polskim i w języku 

obcym, w zakresie bezpieczeństwa zakładu pracy, BHP i ochrony 

przeciwpożarowej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U12 

analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego zagrożenia 

bezpieczeństwa w zakładzie pracy w określonej sytuacji i na określonym 

stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U13 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 

zadań związanych z różnymi płaszczyznami BHP i ochrony przeciwpożarowej w 

zakładzie pracy, profilaktyką zdrowotną i medycyną pracy, oceną ryzyka 

zawodowego, działaniami ratowniczo-gaśniczymi 

S_U14 

analizować i stosować procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

dotyczące ochrony ludzi, obiektów i mienia oraz  potrafi identyfikować i oceniać 

skutki zagrożenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykorzystując dostępne 

dane 

S_U15 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 

interpretowania oraz zastosowania działań zapewniających ochronę 

przeciwpożarową; potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane 

zagrożeniami pożarowymi oraz technicznymi, prognozować ich przebieg oraz 

przewidywać skutki planowanych działań 

S_U16 
wykorzystywać sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz stosować instrukcje BHP oraz 

ochrony przeciwpożarowej 

S_U17 

zarządzać bezpieczeństwem w zakładzie pracy, uwzględniając odpowiednie 

regulacje prawne, instrukcje bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne i oceny 

ryzyka zawodowego 

S_U18 
dokonać zabezpieczenia i kontroli miejsc pożarowych, wykorzystując zasady 

bezpieczeństwa zakładu pracy 

S_U19 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi ze służbą BHP i ochroną przeciwpożarową 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu BHP i ochrona 

przeciwpożarowa w zakładzie pracy. Jest przygotowany do samodzielnego 

zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz uwzględniania opinii ekspertów 

oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności dających możliwość kontroli warunków 

pracy i przestrzegania zmieniających się przepisów prawa, także w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. Zna zagrożenia ze strony niekorzystnych czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu może skutecznie chronić przed ich 

szkodliwym wpływem wdrażając odpowiednie procedury postępowania w 

określonych sytuacjach 
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S_K03 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących charakterystyki Służby BHP i 

ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, ich społecznego znaczenia oraz 

roli w systemach bezpieczeństwa na poszczególnych szczeblach 

S_K04 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej, związanych z problematyką BHP i ochroną 

przeciwpożarową w zakładzie pracy  

S_K05 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 

problemów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

uwzględniając problematykę regulacji prawnych, oceny ryzyka zawodowego, 

aspektów medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej, jak również zagadnienia 

dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych oraz aspekty psychospołeczne 

S_K06 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową w zakładzie 

pracy, także podczas realizacji projektów społecznych, prozdrowotnych, 

informacyjnych 

S_K07 

prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo, także w aspekcie BHP i 

ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy oraz profesjonalnego i 

odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i 

tradycje zawodu 

S_K08 

praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 

działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową w zakładzie 

pracy 

 

 

 

EDUKACJA I PROMOCJA ZDROWIA 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

terminy i definicje z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz 

jego potrzeb żywieniowych, zakres budowy i funkcjonowania organizmu 

człowieka, fizjologii, w tym mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych, 

współdziałanie narządów i układów w przemianach metabolicznych oraz 

zachowanie organizmu podczas wysiłku sportowego 

S_W02 

wiedzę na temat zagrożeń zdrowia jednostki i populacji związanych ze stylem 

życia, jakością środowiska przyrodniczego i społecznego oraz innymi 

czynnikami ryzyka zdrowotnego, uwzględniając współczesne uwarunkowania 

cywilizacyjne, standardy żywieniowe, kondycję psychofizyczną, w tym 

zagrożenia związane z problemem nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii oraz 

innych rodzajów uzależnień 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW 

 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  
EDYCJA 2022 

 
 

S_W03 

posiada wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce, Europie i na 

świecie, zna i rozumie koncepcje działań w promocji zdrowia (jednostkowa, 

siedliskowa, populacyjna) 

S_W04 

problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie edukacji i 

promocji zdrowia, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych 

S_W05 

zakres polityki zdrowotnej państwa, a także przepisy prawne związane z tym 

zagadnieniem; definiuje podstawowe pojęcia z zakresu promocji zdrowia, 

psychologii zdrowia, profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej, epidemiologii i 

demografii 

S_W06 

zasady kształtowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania chorobom 

cywilizacyjnym, profilaktyki uzależnień, w tym metody kształtowania 

odpowiednich zachowań żywieniowych w cyklu życia 

S_W07 

rolę sportu i rekreacji w pedagogice zdrowia, metody implementacji aktywności 

fizycznej do świadomości ludzi i kształtowania ich zdrowego zrównoważonego 

stylu życia 

S_W08 

określone cele i problemy we współpracy z ludźmi z zakresu edukacji i promocji 

zdrowia, dotyczące profilaktyki uzależnień i zdrowia psychicznego, trudności 

emocjonalnych oraz problematycznych zachowań z obszaru zaburzeń 

odżywiania, nieprawidłowego stylu życia; ma wiedzę zaawansowaną na temat 

diagnozowania potrzeb edukacji zdrowotnej w różnych grupach ludności 

S_W09 

posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia 

jednostki i populacji. Zna i rozumie uwarunkowania oraz zdolności zdrowego i 

twórczego rozwoju człowieka, również w aspekcie zachowania zdrowia 

psychicznego 

S_W10 

w zaawansowanym stopniu, rodzaje dyscyplin sportu i podstawowe rodzaje 

ćwiczeń oraz zasady profilaktyki wad postawy ciała, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 

S_W11 

zasady przeprowadzania rozmowy z klientem oraz techniki komunikacji 

interpersonalnej i masowej w obszarze edukacji i promocji zdrowia, rolę 

edukacji zdrowotnej w mediach i reklamie 

S_W12 

posiada wiedzę zaawansowaną na temat psychologicznych aspektów zdrowia i 

choroby, zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, w tym zasady tworzenia programów profilaktyczno-

zdrowotnych, krajowych i międzynarodowych programów edukacji zdrowotnej, 

przygotowuje przykładowe projekty 

S_W13 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką edukacji i promocji zdrowia, m.in. podstawy treningu 

zdrowotnego i indywidualnego, stylu odżywiania i jego zaburzeń, korekcji 

postaw ciała, odnowy biologicznej, psychologii zdrowia, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 

S_W14 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, krajowe i międzynarodowe 

źródła informacji o ludności, stanie zdrowia, uwarunkowaniach stanu zdrowia 
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ludności; zna i rozumie miary demograficzne i epidemiologiczne stosowane w 

ocenie stanu zdrowia populacji 

S_W15 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z edukacją zdrowotną, psychologią 

i pedagogiką zdrowia oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy oraz 

wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej szczególnie 

z identyfikacją i analizą zaburzeń odżywiania, mających swoje podłoże 

fizjologiczne oraz psychologiczne 

S_U02 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 

procedury (także w ujęciu prawnym) i specjalistyczne umiejętności do realizacji 

zadań praktycznych związanych z zakresem edukacji i promocji zdrowia 

S_U03 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać 

zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych; wykorzystywać posiadana 

wiedzę i umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 

wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 

ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki edukacji 

i promocji zdrowia 

S_U04 

identyfikować problemy pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie edukacji 

i promocji zdrowia oraz podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe 

S_U05 

dobierać oraz stosować właściwe metody i techniki niezbędne do 

przygotowywania żywności, planowania jadłospisów oraz opracowywania diet, 

stylów odżywiania i projektowania zachowań żywieniowych w określonych 

warunkach 

S_U06 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować i analizować rolę sportu i rekreacji w kształtowaniu zdrowego trybu 

życia, promocji prawidłowego odżywiania się, dbania o kondycję 

psychofizyczną 

S_U07 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, 

opracowywać praktyczne programy podniesienia sprawności ogólnej człowieka 

oraz opanowania zdrowych nawyków, w tym również w zakresie zachowania 

zdrowia psychicznego 

S_U08 

identyfikować niesprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, 

odczuwania i zachowania się, oraz opracowywać metody optymalnych 

sposobów myślenia, czucia i zachowania się najbardziej korzystne dla 

klienta/pacjenta czy danej grupy społecznej 

S_U09 

wykorzystywać umiejętności z zakresu psychologii zdrowia i bazując na 

potrzebach człowieka, systemie wartości, poczuciu autonomii, sensu życia, 

pobudzać do refleksji, jak również wykorzystywać metody i narzędzia 

wspierające te procesy 
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S_U10 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami z zakresu wybranych form 

aktywności fizycznej, m.in. korekcji postawy ciała, treningu indywidualnego i 

zdrowotnego, powiązanymi również z promocją zachowań prozdrowotnych oraz 

działań rehabilitacyjnych i rekonwalescencyjnych 

S_U11 

wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z 

nich pochodzących, dokonuje oceny, krytycznej analizy i syntezy tych 

informacji; dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane 

techniki informacyjno-komunikacyjne  

S_U12 

planować i organizować pracę indywidualną oraz pracę w zespole, praktycznie 

wykorzystywać odpowiednie metody i środki dla danej grupy docelowej, 

uwzględniając przedział czasowy, wpływać na powrót sił psychofizycznych, 

przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń i uzależnień 

S_U13 

analizować i wyciągać wnioski odnośnie różnorodnych form edukacji zdrowotnej 

populacji, wyodrębniając takie czynniki jak płeć, wiek, uwarunkowania 

społeczne, czy sytuację materialną, a także uwzględniając ścieżkę dotarcia do 

grupy docelowej w zależności od tego czy jest to rodzina, szkoła czy szersza 

grupa, do której kierowane są przekazy medialne i reklamy 

S_U14 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania swojego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 

dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu edukacji i promocji zdrowia 

oraz technik komunikacyjnych w kontekście działań prozdrowotnych, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U15 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi opracowywania 

programów kształtujących zachowania prozdrowotne i innych wytycznych m.in. 

w ramach opracowywania diet i stylów odżywiania oraz form treningu oraz 

profilaktyki zdrowotnej 

S_U16 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym) opracowywać i wdrażać programy rozwoju 

aktywności fizycznej, korekcji postawy ciała, czy stretchingu, powiązane z 

doborem odpowiedniej diety i określeniem zasad żywieniowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu edukacji i promocji 

zdrowia oraz problematyki sportu, psychologii zdrowia i profilaktyki uzależnień, 

a także technik komunikacyjnych w kontekście działań prozdrowotnych. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia 

oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji i 

promocji zdrowia oraz działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych 

i pomocowych, mających na celu identyfikację i niwelowanie problemów 

pacjenta/ klienta i grup społecznych  
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S_K03 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu, przedstawia własne poglądy dotyczące 

edukacji i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając 

zagrożenia zdrowia i życia człowieka 

S_K04 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia 

wiedzy w diagnozowaniu i badaniu potrzeb z zakresu edukacji i promocji 

zdrowia, a w szczególności w projektowaniu działań edukacyjnych, 

pomocowych i promocyjnych 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych 

z edukacją i promocją zdrowia, także podczas realizacji projektów społecznych, 

prozdrowotnych, informacyjnych 

S_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organizacjach, związanych z 

problematyką edukacji i promocji zdrowia; konsekwentnie projektuje i realizuje 

działania z zakresu kształtowania zdrowego trybu życia, promocji prawidłowego 

odżywiania się, dbania o kondycję psychofizyczną 

S_K07 

prezentowania postaw prozdrowotnych, dbania o  sprawność psychofizyczną 

oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków 

zawodowych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego, w zakresie tych, związanych z edukacją i promocją 

zdrowia 

S_K09 

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego; przestrzegania zasad etyki zawodowej i 

wymagania tego od innych 

 

 

EKOLOGIA INFORMACJI 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w zaawansowanym stopniu, podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekologii 

informacji i jej genezy, zarządzania informacją, a także jej powiązania z 

naukami o bezpieczeństwie 

S_W02 

w stopniu zaawansowanym - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące 

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 

podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin wiedzy związanych z ekologią, 

tworzących podstawy teoretyczne i praktyczne związane z działalnością 

informacyjną 

S_W03 

ma wiedzę zaawansowaną na temat funkcjonowania środowiska 

informacyjnego, zna i rozumie strukturę tego środowiska, metody analizy 

środowiska informacyjnego oraz metodologię gromadzenia danych  
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S_W04 

w stopniu zaawansowanym, wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 

szczegółowej o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie ekologii 

informacji, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach 

i narzędziach badawczych, zorientowane również na zastosowanie praktyczne 

tej wiedzy w działalności zawodowej 

S_W05 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z bezpieczeństwem informacyjnym 

oraz podstawowe pojęcia, regulacje i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego, w tym także konieczność zarządzania 

zasobami własności intelektualnej 

S_W06 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym relacje między 

organami i strukturami administracji oraz innymi jednostkami pracującymi na 

rzecz bezpieczeństwa informacyjnego; ma wiedzę zaawansowaną na temat 

instrumentów polityki i prawa służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

informacyjnego 

S_W07 

terminologię, teorie i metodologię z zakresu nauk pokrewnych w odniesieniu do 

zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją (na 

poziomie zaawansowanym); relacje między naukami o komunikacji społecznej i 

mediach a innymi dyscyplinami z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, 

pozwalające na integrowanie perspektyw właściwych dla problematyki 

zarządzania informacją, w tym również zarządzania informacją w sytuacjach 

kryzysowych 

S_W08 

ma wiedzę zaawansowaną, pozwalającą na twórcze planowanie i realizację 

działań badawczych, poznawczych i profesjonalnych w obszarze zarządzania 

informacją, informatologią, w tym badania potrzeb informacyjnych, jak również 

procesów przekazywania i recepcji informacji 

S_W09 

podstawowe elementy i czynniki wpływające na stan środowiska 

informacyjnego, wymienia rodzaje środowisk informacyjnych oraz wskazuje 

interakcje w środowisku informacyjnym; zna i rozumie źródła i typologię 

psychologicznych barier informacyjnych 

S_W10 

proces tworzenia przekazów informacyjnych oraz jego wielopłaszczyznowe 

uwarunkowania, trendy i tendencje występujące we współczesnym środowisku 

informacyjnym, a także wskazuje szanse i zagrożenia, uwzględniając praktykę 

S_W11 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, przy 

tym warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką ekologii informacji, kulturą informacyjną  

S_W12 

uwarunkowania polityki bezpieczeństwa informacji oraz jej podstawowe cele i 

założenia, wynikające z możliwości technologicznych oraz potencjalnych 

zagrożeń 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych; 
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potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń oraz 

interakcji, powiązanych z zarządzaniem informacją 

S_U02 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat ekologii informacji poprzez 

formułowanie i rozwiązywanie problemów oraz wykonywanie zadań typowych 

dla działalności zawodowej; potrafi analizować potrzeby informacyjne oraz 

bariery i zachowania informacyjne, z zastosowaniem praktycznym tej wiedzy 

S_U03 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 

zadań związanych z różnymi płaszczyznami informatologii 

S_U04 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; 

planuje działania, wskazując odpowiednie priorytety ich powodzenia, przyjmując 

przy tym odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za 

wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu 

S_U05 

dobierać oraz stosować właściwe metody, techniki oraz narzędzia, procedury i 

specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z 

zakresem ekologii informacji 

S_U06 

wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności badawcze oraz analityczne w 

celu sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także 

z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie 

problematyki zarządzania informacją i ekologii informacji 

S_U07 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania swojego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 

dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii informacji, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U08 

planować i organizować pracę indywidualną oraz pracę w zespole,  praktycznie 

wykorzystywać odpowiednie metody i środki dla danej grupy docelowej, 

uwzględniając przedział czasowy; gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać 

informacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekologii informacji oraz z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych 

S_U09 
posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, 

przewidywać skutki prawne i moralne konkretnych działań 

S_U10 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; potrafi 

porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych metod i  

technik mediacyjnych oraz negocjacyjnych, uwzględniając wszystkie 

uwarunkowania 

S_U11 

analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego zagrożenia 

bezpieczeństwa na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane; 

umie zinterpretować wszystkie komponenty systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji ( analizę polityki bezpieczeństwa informacyjnego, 

bezpieczeństwa środowiskowego w kontekście bezpieczeństwa 

informacyjnego, zarządzanie systemami informatycznymi, etc.) 
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S_U12 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich; formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i 

wnioski, powołując się na dorobek z obszaru nauk społecznych, dyscyplin 

pokrewnych oraz profesji związanych z zarządzaniem informacją, a także 

tworzy syntetyczne podsumowania na podstawie zebranych informacji 

S_U13 

krytycznie analizować, oceniać i realizować różne systemy, produkty, obiekty i 

usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście 

konkretnych sytuacji społecznych, ich miejsca w procesie historyczno-

kulturowym, a także w odniesieniu do różnorodnych potrzeb indywidualnych 

S_U14 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 

interpretowania oraz zastosowania działań zapewniających profesjonalne 

zarządzanie informacją, prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki 

planowanych działań, szczególnie w odniesieniu do zarządzania informacją w 

sytuacjach kryzysowych 

S_U15 

analizować i interpretować zagadnienia związane z bezpieczeństwem 

informacyjnym w Polsce i na świecie; potrafi wskazać wszelkie rozwiązania 

techniczne i organizacyjne oraz procesy informacyjne, które wpływają na 

bezpieczeństwo informacyjne w ujęciu krajowym i międzynarodowym 

S_U16 

posługiwać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego w celu 

rozwiązania konkretnego zadania dotyczącego praw i obowiązków podmiotów 

biorących udział w procesach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji  

S_U17 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym); potrafi przyjmować i wyznaczać zadania 

związane z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w 

zespole 

S_U18 

inicjować, planować, realizować i kontrolować zadania potrzebne do osiągnięcia 

celów informowania, potrafi efektywnie zarządzać informacjami, osiągać cel 

przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka, 

wykorzystując także elementy zarządzania 

S_U19 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zagadnieniami ekologii informacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści, do stałego dokształcania się w obszarze wymagań z 

zakresu ekologii informacji, z uwzględnieniem praktycznym tej wiedzy 

S_K02 

posługiwania się praktyczną wiedzą z zakresu działań związanych z 

zarządzaniem informacją, szczególnie w odniesieniu do różnych uwarunkowań; 

krytycznie ocenia zagrożenia i bariery w środowisku informacyjnym, dzięki 

czemu może skutecznie chronić przed ich szkodliwym wpływem wdrażając 

odpowiednie procedury postępowania w określonych sytuacjach 
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S_K03 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu, przedstawia własne poglądy dotyczące 

ekologii informacji, uwzględniając różnorodne uwarunkowania  

S_K04 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organizacjach, związanych z 

problematyką ekologii informacji; konsekwentnie projektuje i realizuje działania 

z zakresu kształtowania psychiki człowieka w społeczeństwie informacyjnym 

S_K05 

przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także do 

stosowania zasad postępowania w diagnozowaniu i badaniu problemów 

społeczeństwa informacyjnego oraz problemów ekologii informacji 

S_K06 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych 

z ekologią informacji, także podczas realizacji projektów społecznych, 

zawodowych, informacyjnych, w tym związanych z problematyką 

bezpieczeństwa informacyjnego 

S_K07 

prezentowania postaw promujących tematykę ekologii informacji, także w 

aspekcie bezpieczeństwa informacji oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego 

wykonywania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego, z dbałością o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego w zakresie związanym z ekologią informacji 

 

 

 

NATUROTERAPIA Z PROFILAKTYKĄ ZDROWIA 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w zaawansowanym stopniu, podstawowe terminy i definicje z zakresu nauk o 

zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, zakres 

budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, fizjologii żywienia, w  tym 

mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych, współdziałanie narządów i 

układów w przemianach metabolicznych oraz zachowanie organizmu w 

procesie wprowadzenia do medycyny naturalnej  

S_W02 

w stopniu zaawansowanym, zagadnienia związane z profilaktyką i promocją 

zdrowia: filozofia zdrowia i natury, psychologia zdrowia, trening komunikacji w 

terapii, uwzględniając współczesne metody terapeutyczne, standardy 

żywieniowe, kondycję psychofizyczną i prawidłową higienę człowieka 

S_W03 

problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie nauk o zdrowiu, a 

w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i 

narzędziach badawczych 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW 

 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  
EDYCJA 2022 

 
 

S_W04 

zasady i uwarunkowania prawidłowego oraz racjonalnego żywienia i odżywiania 

się, zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego, uwzględniając diagnozę stylu 

życia, zachowania żywieniowe w kierunku naturoterapii 

S_W05 

w zaawansowanym stopniu, wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące 

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 

podstawową wiedzę ogólną na temat medycyny naturalnej i farmacji, na temat 

zasad doboru żywności, opracowania odpowiednich zachowań żywieniowych w 

cyklu życia, uwzględniając potrzeby żywieniowe organizmu 

S_W06 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, wszystkie elementy, które 

należy brać pod uwagę przy planowaniu terapii - aromaterapii i fitoterapii oraz 

uwarunkowania bezpośredniego kontaktu naturoterapeuty z podopiecznym, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W07 

w zaawansowanym stopniu, problemy współpracy terapeuty i klienta/pacjenta 

dotyczące leczenia za pomocą naturalnych metod z zastosowaniem 

dostępnych ziół, roślin; ma określone ku temu cele 

S_W08 

ma wiedzę zaawansowaną na temat filozofii zdrowia i natury, profilaktyki i 

promocji zdrowia, zdrowego odżywiania, ziołolecznictwa, detoksykacji, 

suplementacji, oceny zaburzeń psychoenergetycznych, psychosomatyki, 

aromaterapii,  

S_W09 

w stopniu zaawansowanym, podstawowy system terapeutyczny łączący teorię 

(filozofię i zasady) i praktykę, wykorzystujący szereg naturalnych terapii 

wspierających leczenie i utrzymanie zdrowia, między innymi refleksoterapię, 

terapię dźwiękiem, terapię radzenia sobie ze stresem, terapię  ruchem i działań 

artystycznych w naturoterapii 

S_W10 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, zna i 

rozumie najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy z klientem oraz 

techniki komunikacji interpersonalnej, wykorzystywane m.in. w kontekście 

ziołolecznictwa, zielarstwa i wykorzystania tych metod w praktyce 

S_W11 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe zadania w kierunku zachęcania 

pacjenta do aktywnego włączenia się w dbałość o swoje zdrowie poprzez 

zrozumienie posiadanych wewnętrznych sił i słabości i wzięcie 

odpowiedzialności za swoje działania. Ma wiedzę na temat fizjologicznych 

podstaw i środków wykorzystywanych w systemie terapeutycznym metodami 

ziołowymi i naturalnymi, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W12 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką naturoterapii, m.in. podstawy aromaterapii i 

fitoterapii, stylu odżywiania i jego zaburzeń, ziołolecznictwie i higienie 

człowieka, odnowy biologicznej, roli ziół w kosmetologii, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 

S_W13 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z profilaktyką zdrowia, w tym 

podstawowe pojęcia nakazy i zakazy oraz zalecenia teoretyczne odnoszące się 

do medycyny naturalnej, farmacji i naturoterapii; zna i rozumie podstawowe 
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pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

S_W14 

 

podstawowe zasady i regulacje prawne obowiązujące w ziołolecznictwie, 

warunkujące skuteczność terapii; zna rodzaje roślin niezbędnych w zielarstwie, 

ich suplementację, zna rośliny przyprawowe, dziko rosnące rośliny jadalne, z 

zastosowaniem tej wiedzy w praktyce 

S_W15 

problematykę odżywiania się, w kontekście zachowań normatywnych i 

patologicznych, uwzględniając procesy fizjologiczne oraz aspekty 

psychologiczne, biorąc pod uwagę znaczenie roślin w ekosystemie i ich 

zastosowanie terapeutyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych; 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń oraz 

interakcji, związanych z profilaktyką zdrowia, naturoterapią, zidentyfikować 

dostępne terapie w medycynie naturalnej, mające swoje podłoże fizjologiczne 

oraz psychologiczne 

S_U02 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat medycyny naturalnej i naturoterapii 

poprzez formułowanie i rozwiązywanie problemów oraz wykonywanie zadań 

typowych dla działalności zawodowej związanej z profilaktyką zdrowia, 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 

procedury (także w ujęciu prawnym) i specjalistyczne umiejętności do realizacji 

zadań praktycznych związanych z zakresem różnego rodzaju terapii 

(aromaterapii, fitoterapii, apiterapii, ziołolecznictwie) 

S_U03 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, wykorzystać 

umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania wniosków, 

opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki medycyny 

naturalnej i farmacji 

S_U04 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; 

planuje działania, wskazując odpowiednie priorytety ich powodzenia, przyjmując 

przy tym odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za 

wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu, potrafi zidentyfikować 

problemy pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie naturoterapii oraz 

podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i 

pomocowe 

S_U05 

wykorzystywać praktycznie metody i techniki otrzymywania  oraz 

przygotowywania żywności, planowania jadłospisów oraz opracowywania diet z 

wykorzystaniem ziół, stylów odżywiania i projektowania zachowań 

żywieniowych w określonych warunkach 

S_U06 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 

zadań związanych z różnymi płaszczyznami terapeutycznymi związanymi z 

ziołolecznictwem, potrafi rozpoznać i oznaczyć rośliny na danym terenie a także 
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znaleźć ich zastosowanie w medycynie naturalnej 

S_U07 

opracować praktyczne metody podniesienia sprawności ogólnej człowieka oraz 

opanowania poszczególnych elementów w kontekście różnorodnych form 

treningu indywidualnego i zdrowotnego 

S_U08 

identyfikować niesprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, 

odczuwania i zachowania się, oraz opracowywać metody optymalnych 

sposobów myślenia, czucia i zachowania się, najbardziej korzystne dla 

klienta/pacjenta, zgodnie z założeniami terapii naturalnych i ziołowych 

S_U09 

wykorzystywać umiejętności twórcze człowieka, bazując na jego potrzebach, 

systemie wartości, poczuciu autonomii, sensu życia, pobudzając jednocześnie 

do refleksji nad możliwościami spełniania się  

S_U10 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, 

zachęcać klientów do aktywnego zaangażowania się w dbałość o zdrowie 

poprzez zrozumienie własnych zalet i słabości i wzięcia współodpowiedzialności 

za swoje działania. Potrafi wskazać pacjentowi/klientowi, jak zoptymalizować 

kondycję zdrowotną poprzez wdrożenie i utrzymanie zasad zdrowego stylu 

życia, dietę spersonalizowaną, regularną aktywność fizyczną, której celem jest 

przede wszystkich relaks, redukcja stresu i dbanie o higienę ciała i ducha 

S_U11 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich; formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i 

wnioski, powołując się na dorobek z obszaru nauk społecznych, dyscyplin 

pokrewnych oraz profesji związanych z obszarem medycyny naturalnej i 

farmacji, a także tworzy syntetyczne podsumowania na podstawie zebranych 

informacji 

S_U12 

przygotować plan terapeutyczny odpowiedni dla danego człowieka, 

organizować swoją pracę oraz praktycznie wykorzystywać odpowiednie metody 

i środki dla danej grupy klientów, uwzględniając przedział czasowy, wpływa na 

powrót sił psychofizycznych, negatywne skutki zmęczenia i przygotowanie 

organizmu do przywracania utraconych funkcji  

S_U13 

analizować różne rodzaje metod naturalnych oraz wyciągać wnioski odnośnie 

różnorodnych stylów odżywiania się populacji, wyodrębniając takie czynniki jak 

płeć, wiek, uwarunkowania społeczne, czy sytuację materialną 

S_U14 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania swojego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 

dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu fizjologii i standardów 

żywienia, doboru terapii, aspektów psychofizycznych oraz technik 

komunikacyjnych w kontekście działań prozdrowotnych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U15 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi opracowywania zachowań 

prozdrowotnych m.in. w ramach naturoterapii oraz profilaktyki zdrowia, 

uwzględniając uwarunkowania prawne w tym zakresie 
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S_U16 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym); potrafi przyjmować i wyznaczać zadania 

związane z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w 

zespole, między innymi w zakresie opracowania zestawienia niezbędnych roślin 

i ziół do naturoterapii 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, stałego dokształcania 

się w obszarze wymagań z zakresu naturoterapii i profilaktyki zdrowia, fizjologii i 

standardów żywienia, doboru diety, form terapeutycznych, aspektów 

psychofizycznych oraz technik komunikacyjnych w kontekście działań 

prozdrowotnych. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz 

doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie naturoterapii, w 

tym ziołolecznictwa, wykorzystania odpowiednich roślin w kierunku 

naturoleczenia, oraz działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i 

pomocowych, mających na celu identyfikację i niwelowanie problemów 

pacjenta/ klienta i grup społecznych  

S_K03 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących problematyki zdrowia i 

żywienia, m.in. standardów żywienia, opracowywania metod i form 

terapeutycznych z wykorzystaniem medycyny naturalnej i farmacji oraz 

profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając zagrożenia zdrowia i życia człowieka 

S_K04 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącym zastosowania roślin i ziół w 

ziołolecznictwie; przedstawia własne poglądy dotyczące stosowania zasad 

etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu problemów zdrowotnych, 

uwzględniając aspekty psychologiczne i regulacje prawne 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych 

z opracowywaniem diet i stylów odżywiania oraz form terapeutycznych 

(apiterapii w żywieniu, aromaterapii, fitoterapii, ziołolecznictwie), także podczas 

realizacji projektów społecznych, prozdrowotnych, informacyjnych 

S_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organizacjach, związanych z 

profilaktyką zdrowia i naturoterapią; konsekwentnie projektuje i realizuje 

działania z zakresu kształtowania zdrowego trybu życia, promocji prawidłowego 

odżywiania się, dbania o kondycję psychofizyczną z zastosowaniem 

naturalnych metod medycyny i kosmetologii 

S_K07 

prezentowania postaw prozdrowotnych, także w aspekcie bezpiecznej 

naturoterapii i profilaktyki zdrowia oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego 

wykonywania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego, z dbałością o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego uwzględniając przepisy prawne, w zakresie działań 

związanych z naturoterapią oraz profilaktyką zdrowia w kierunku prawidłowego 
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żywienia z zastosowaniem metod terapeutycznych, między innymi apiterapii 

 

 

ODNOWA BIOLOGICZNA, REHABILITACJA I MASAŻ 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe terminy i definicje z zakresu nauk o 

zdrowiu, zakres budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, fizjologii, w tym 

mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych; zna i rozumie zagadnienia z 

tematyki fizjoterapii i psychiatrii klinicznej, fizykoterapii i kinezyterapii oraz 

odnowy biologicznej i rehabilitacji 

S_W02 

wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę 

ogólną z zakresu nauk o zdrowiu tworzących podstawy teoretyczne oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej na temat zagrożenia 

zdrowia i życia człowieka, uwzględniając współczesne uwarunkowania 

cywilizacyjne, aspekty psychologiczne i kondycję psychiczną  

S_W03 

problematykę projektowania i prowadzenia badań w obszarze tematycznym 

związanym z odnową biologiczną oraz elementami rehabilitacji ruchowej, a w 

szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach 

badawczych 

S_W04 

ma wiedzę zaawansowaną z zakresu funkcjonowania systemów odnowy 

biologicznej, fizjologii wysiłku, fizjoterapii klinicznej, metod fizykoterapii i 

rehabilitacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanych procedur w 

gabinetach odnowy biologicznej, uwzględniając diagnozę stylu życia oraz 

zachowań żywieniowych  

S_W05 

posiada wiedzę w stopniu zaawansowanym, na temat przeprowadzania 

zabiegów odnowy biologicznej dla osób w różnym wieku, charakteryzującymi 

się indywidualnymi potrzebami. Zna i rozumie fizjologię wysiłku, chronobiologię, 

system i wspomaganie odnowy biologicznej, bezpieczeństwo przy zabiegach i 

w gabinetach odnowy biologicznej, wybrane metody masażu i rehabilitacji, 

psychoterapię i techniki relaksacyjne, organizację lecznictwa uzdrowiskowego, 

fizjoterapeutycznego  

S_W06 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, wszystkie elementy, które 

należy brać pod uwagę przy planowaniu terapii - fizykoterapii i kinezyterapii 

oraz uwarunkowania bezpośredniego kontaktu terapeuty z podopiecznym, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W07 

w zaawansowanym stopniu, podstawowe problemy współpracy terapeuty i 

klienta/pacjenta dotyczące leczenia zaburzeń psychicznych, trudności 

emocjonalnych oraz problematycznych zachowań w kontekście psychologii i 
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psychiatrii 

S_W08 

ma wiedzę zaawansowaną na temat fizykoterapii, kinezyterapii i ich zastosowań 

w lecznictwie, zna i rozumie uwarunkowania oraz zdolności zdrowego i 

twórczego rozwoju człowieka w oparciu o teorie prawne i aspekty etyczne 

S_W09 

w stopniu zaawansowanym, podstawowy system terapeutyczny łączący teorię i 

praktykę, wykorzystujący szereg różnych rodzajów terapii, w tym rehabilitację, 

główne fazy kinezyterapii i fizjologii wysiłku, zorientowane na zastosowanie 

praktyczne 

S_W10 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, zna i 

rozumie najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy z klientem/pacjentem 

oraz techniki komunikacji interpersonalnej, wykorzystywane m.in. w kontekście 

odnowy biologicznej z elementami fizjoterapii, i wykorzystania tych metod w 

praktyce 

S_W11 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe zadania w kierunku zachęcania 

pacjenta do aktywnego włączenia się w dbałość o swoje zdrowie, zna i rozumie 

fizjologiczne podstawy, zadania oraz środki wykorzystywane w systemie 

odnowy biologicznej, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W12 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką dotyczącą różnych rodzajów terapii, stylu 

odżywiania i jego zaburzeń, uwzględniając prawne i etyczne aspekty, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W13 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z profilaktyką zdrowia, w tym 

podstawowe pojęcia nakazy i zakazy oraz zalecenia teoretyczne odnoszące się 

do metod terapeutycznych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

S_W14 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe zasady warunkujące skuteczność 

i bezpieczeństwo treningu zdrowotnego oraz odnowy biologicznej, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W15 

problematykę odżywiania się, w kontekście zachowań normatywnych i 

patologicznych, uwzględniając procesy fizjologiczne oraz aspekty 

psychologiczne z elementami psychiatrii oraz ich zastosowanie terapeutyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych; 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń oraz 

interakcji, związanych z profilaktyką zdrowia, fizjoterapią kliniczną, 

zidentyfikować dostępne terapie - fizykoterapię i kinezyterapię, mające swoje 

podłoże fizjologiczne oraz psychologiczne 

S_U02 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat skutecznych metod masażu z 

elementami odnowy biologicznej, poprzez formułowanie i rozwiązywanie 

problemów oraz wykonywanie zadań typowych dla działalności zawodowej 
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związanej z profilaktyką zdrowia, rehabilitacją; potrafi stosować różnorodne 

techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, procedury (także w 

ujęciu prawnym) i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 

związanych z zakresem różnego rodzaju terapii (fizjoterapii, kinezyterapii, 

fizykoterapii) 

S_U03 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, wykorzystać 

umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania wniosków, 

opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki związanej z 

odnową biologiczną i masażem oraz rehabilitacją 

S_U04 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; 

planuje działania, wskazując odpowiednie priorytety ich powodzenia, przyjmując 

przy tym odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za 

wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu; potrafi identyfikować potrzeby 

człowieka w zakresie odnowy biologicznej oraz planować i realizować procesy 

restytucji i regeneracji organizmu człowieka oraz podejmować odpowiednie 

działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe 

S_U05 

wykorzystywać praktycznie umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów 

odnowy biologicznej, podstawowych technik, wskazań i przeciwwskazań do 

wykonywania masażu klasycznego 

S_U06 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 

zadań związanych z różnymi płaszczyznami uwzględniającymi prawne i etyczne 

aspekty; potrafi rozpoznać teorię zmęczenia i regeneracji oraz zadania, środki i 

zasady stosowania zabiegów odnowy biologicznej 

S_U07 

opracować praktyczne metody podniesienia sprawności ogólnej człowieka oraz 

opanowania poszczególnych elementów w kontekście różnorodnych form 

treningu indywidualnego i zdrowotnego 

S_U08 

identyfikować niesprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, 

odczuwania i zachowania się, oraz opracowywać metody optymalnych 

sposobów myślenia, czucia i zachowania się, najbardziej korzystne dla 

klienta/pacjenta, zgodnie z założeniami dostępnych terapii i rehabilitacji 

S_U09 

wykorzystywać umiejętnościami twórcze człowieka, bazując na jego 

potrzebach, systemie wartości, poczuciu autonomii, sensu życia, pobudzając 

jednocześnie do refleksji nad możliwościami spełniania się w ujęciu 

psychologicznym 

S_U10 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, 

wskazując metodykę i systematykę ćwiczeń fizycznych, powiązanych z 

promocją zdrowia, zachowaniami prozdrowotnymi oraz działaniami 

rehabilitacyjnymi i rekonwalescencyjnymi 

S_U11 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich; formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i 

wnioski, powołując się na dorobek z obszaru nauk społecznych, dyscyplin 

pokrewnych oraz profesji związanych z obszarem nauk o zdrowiu, metod 
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terapeutyczno-rehabilitacyjnych, a także tworzy syntetyczne podsumowania na 

podstawie zebranych informacji 

S_U12 

przygotować plan odnowy biologicznej, organizować swoją pracę oraz 

praktycznie wykorzystywać odpowiednie metody i środki dla danej grupy 

klientów, uwzględniając przedział czasowy, wpływa na powrót sił 

psychofizycznych, negatywne skutki zmęczenia i przygotowanie organizmu do 

przywracania utraconych funkcji życiowych 

S_U13 

analizować i wyciągać wnioski w kierunku stosowania odpowiednich form 

terapii, wyodrębniając takie czynniki jak płeć, wiek, uwarunkowania społeczne, 

aspekty etyczne i psychologiczne oraz sytuację materialną 

S_U14 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania swojego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 

dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu fizjoterapii klinicznej i odnowy 

biologicznej, doboru terapii, aspektów psychofizycznych oraz technik 

komunikacyjnych w kontekście działań prozdrowotnych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U15 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi opracowywania zachowań 

prozdrowotnych m.in. w ramach działań rehabilitacyjnych, uwzględniając 

uwarunkowania prawne w tym zakresie  

S_U16 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym); potrafi przyjmować i wyznaczać zadania 

związane z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w 

zespole, biorąc pod uwagę aspekt psychologiczny z elementami psychiatrii 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, stałego dokształcania 

się w obszarze wymagań z zakresu profilaktyki zdrowia, fizjoterapii klinicznej, 

fizykoterapii, kinezyterapii, doboru form terapeutycznych za pomocą masażu i 

relaksacji, aspektów psychofizycznych, psychoruchowych, oraz technik 

komunikacyjnych w kontekście działań prozdrowotnych i  rehabilitacyjnych. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz doskonalenia 

umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie odnowy 

biologicznej, terapeutycznych metod rekonwalescencji, w tym masażu i 

holistycznych technik rehabilitacyjnych oraz działań diagnostycznych, 

profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych, mających na celu identyfikację i 

niwelowanie problemów pacjenta/ klienta i grup społecznych 

S_K03 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących problematyki zdrowia i 

terapeutycznych standardów leczenia, opracowywania metod i form 

terapeutycznych z wykorzystaniem medycyny holistycznej (fizjoterapii, 
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fizykoterapii, kinezyterapii), uwzględniającej prawne i etyczne aspekty oraz 

psychologiczne i zdrowotne  

S_K04 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącym zastosowania różnego 

rodzaju terapii w leczeniu, rehabilitacji, powrocie do sprawności fizycznej; 

przedstawia własne poglądy dotyczące stosowania zasad etycznego 

postępowania w diagnozowaniu i badaniu problemów zdrowotnych, 

uwzględniając aspekty psychologiczne i regulacje prawne 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych 

z opracowywaniem nowych metod terapeutycznych (fizykoterapii, kinezyterapii), 

także podczas realizacji projektów społecznych, prozdrowotnych, 

informacyjnych (również w aspekcie ćwiczeń fizycznych) 

S_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organizacjach, związanych z 

aspektami medycznymi odnowy biologicznej i fizjoterapii; konsekwentnie 

projektuje i realizuje działania z zakresu kształtowania zdrowego trybu życia za 

pomocą skutecznych terapii; jest gotów do dbania o kondycję psychofizyczną z 

zastosowaniem naturalnych metod terapeutycznych i psychologicznych  

S_K07 

prezentowania postaw prozdrowotnych, także w aspekcie bezpiecznej 

medycyny z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych raz 

profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, z dbałością 

o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego uwzględniając przepisy prawne, w zakresie działań 

związanych z ważnością rehabilitacji oraz profilaktyką zdrowia w kierunku 

prawidłowego odzyskiwania sił z zastosowaniem różnorodnych metod 

terapeutycznych 

 

 

 

POLITYKA KLIMATYCZNA 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe terminy i definicje z zakresu 

ekoenergetyki, szczegółową terminologię dotyczącą zagadnień z zakresu 

polityki klimatycznej, jej charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń 

S_W02 

wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę 

ogólną z zakresu nauk o zdrowiu tworzących podstawy teoretyczne oraz 
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wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej na temat uwarunkowań w 

zmianach klimatu i ich następstw, dynamiki środowiska naturalnego oraz 

wpływu działalności środowiska na dynamikę zmian 

S_W03 

problematykę projektowania i prowadzenia badań w obszarze tematycznym 

związanym z realizacją polityki klimatycznej, a w szczególności o problemach 

badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W04 

ma zaawansowaną wiedzę na temat metodyki wykonywania typowych zadań, 

zna i rozumie normy, procedury stosowane przy realizacji polityki klimatycznej 

oraz narzędzia realizacji polityki klimatycznej 

S_W05 

perspektywy ekoenergetyki, ma wiedzę zaawansowaną na temat wpływu 

funduszy europejskich na jej kształtowanie, podział środków i ich 

przeznaczenie, uwzględniając prawne aspekty polityki klimatycznej, z 

zastosowaniem praktycznym tej wiedzy w działalności zawodowej 

S_W06 

przepisy prawne regulujące kwestię polityki klimatycznej w ujęciu globalnym i 

regionalnym, z uwzględnieniem roli samorządów i organizacji pozarządowych w 

realizacji polityki klimatycznej 

S_W07 
w zaawansowanym stopniu, pojęcie i teorie zrównoważonego rozwoju z 

uwzględnieniem szerokiego spektrum czynników oddziaływujących 

S_W08 
podstawowe czynniki środowiskowe, gospodarcze, ekonomiczne, a także 

prawne i administracyjne, wpływające na politykę klimatyczną 

S_W09 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, wszystkie elementy, które 

należy brać pod uwagę analizując wpływ idei zrównoważonego rozwoju na 

kształt polityki klimatycznej 

S_W10 

podstawowe zasady i metody tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, zna i rozumie wymagania kwalifikacyjne specjalistów w 

zakresie polityki klimatycznej, i wykorzystania tych metod w praktyce 

S_W11 

ma zaawansowaną wiedzę z zakresu specyfikacji placówek samorządowych, 

organizacji pozarządowych oraz ich roli i funkcjonowaniu w otoczeniu w 

aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym związanym z realizacją polityki 

klimatycznej, zorientowane na zastosowanie praktyczne tej wiedzy 

 

S_W12 

warsztat pracy określonych stanowisk powiązanych z problematyką dotyczącą 

rozwoju ekoenergetyki, uwzględniając prawne podstawy polityki klimatycznej, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W13 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów i polityką 

klimatyczną, w tym podstawowe pojęcia nakazy i zakazy oraz zalecenia 

teoretyczne odnoszące się do narzędzi realizacji polityki klimatycznej; zna i 

rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

S_W14 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe zasady warunkujące zmiany klimatu 

przy dynamicznym wpływie środowiska na te zmiany, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 
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S_W15 
problematykę zrównoważonego rozwoju i jego wpływu na politykę klimatyczną, 

uwzględniając procesy zmian klimatu w ujęciu globalnym i regionalnym 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych; 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych z zakresu zmian 

klimatycznych i korespondujących z nimi kwestii gospodarczych, 

ekonomicznych i społecznych 

S_U02 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat skutecznych metod i narzędzi do 

realizacji polityki klimatycznej, poprzez formułowanie i rozwiązywanie 

problemów oraz wykonywanie zadań typowych dla działalności zawodowej 

związanej z polityką i bezpieczeństwem klimatycznym; potrafi stosować 

różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, procedury 

(także w ujęciu prawnym) i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych w ramach polityki klimatycznej                                    

S_U03 

analizować aspekty ekoenergetyki, polityki klimatycznej, planować strategie 

działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz 

uwarunkowań; potrafi wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w 

celu sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  

S_U04 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, wykorzystać 

umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania wniosków, 

opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki związanej z 

globalną i krajową polityką klimatyczną z uwzględnieniem jej rozwoju 

S_U05 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania swojego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 

dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu polityki klimatycznej, 

aspektów prawnych oraz technik komunikacyjnych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U06 

analizować działania samorządów i organizacji pozarządowych z zakresu 

realizacji polityki klimatycznej i praktycznie wykorzystywać wiedzę teoretyczną 

w realizacji przedsięwzięć z tego zakresu 

S_U07 

praktycznie wykorzystywać umiejętności z zakresu ochrony klimatu, powiązane 

z szeroko pojętym rozwojem ekoenergetyki, polityki i bezpieczeństwa 

klimatycznego; potrafi wskazać również na zrównoważony rozwój w politykę 

klimatyczną  

S_U08 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 

zadań związanych z różnymi płaszczyznami uwzględniającymi prawne i etyczne 

aspekty; dostrzega i analizuje dylematy etyczne w kształtowaniu globalnej i 

krajowej polityki klimatycznej 
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S_U09 

analizować i stosować przepisy prawne odnoszące się do tematyki szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa klimatycznego, polityki klimatycznej i ochrony 

środowiska; potrafi wskazać praktyczne narzędzia realizacji polityki klimatycznej 

S_U10 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; 

planuje działania, wskazując odpowiednie priorytety ich powodzenia, przyjmując 

przy tym odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za 

wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu; potrafi wykorzystać praktycznie 

wiedzę z zakresu funduszy unijnych w celu wsparcia rozwoju ekoenergetyki 

S_U11 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii 

wskazując na zmiany klimatyczne i wpływu na nie dynamicznie zmieniającego 

się środowiska; potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy 

użyciu różnych metod i  technik 

S_U12 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym); potrafi przyjmować i wyznaczać zadania 

związane z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w 

zespole, szczególnie z zakresu polityki klimatycznej; umie na podstawie 

posiadanej wiedzy, uwzględniać rolę organizacji pozarządowych i samorządów 

w tworzeniu polityki klimatycznej globalnej i regionalnej 

S_U13 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi opracowywania kierunków 

zrównoważonego rozwoju, uwzględniając dynamicznie zmieniające się 

środowisko i jego wpływ na zmiany klimatyczne 

S_U14 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich; formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i 

wnioski, powołując się na dorobek z obszaru nauk społecznych, dyscyplin 

pokrewnych oraz profesji związanych z obszarem polityki klimatycznej i 

narzędzi jej realizacji, metod terapeutyczno-rehabilitacyjnych, a także tworzy 

syntetyczne podsumowania na podstawie zebranych informacji 

S_U15 

opracowywać i wdrażać programy zrównoważonego rozwoju, wspierając się 

zadaniami i polityką personalną organizacji pozarządowych i samorządów w 

kierunku zrealizowania polityki klimatycznej, z zastosowaniem w praktyce 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, stałego dokształcania 

się w obszarze wymagań z zakresu globalno-regionalnej polityki klimatycznej 

oraz zachodzących zmian klimatu pod wpływem otoczenia i dynamiki 

środowiska. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

krytycznego podejścia oraz uwzględniania opinii ekspertów oraz doskonalenia 

umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie narzędzi polityki 

klimatycznej oraz ekoenergetyki, uwzględniając rolę instytucji pozarządowych i 

samorządów 
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S_K03 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących bezpieczeństwa 

klimatycznego, z wykorzystaniem narzędzi realizacji polityki klimatycznej, 

uwzględniając różnorodne uwarunkowania  

S_K04 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącym zastosowania różnego 

rodzaju dotacji, funduszy unijnych i innych środków dofinansowujących rozwój 

polityki klimatycznej, uwzględniając regulacje prawne 

S_K05 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych 

z opracowywaniem nowych metod i taktyk w zakresie polityki klimatycznej, 

uwzględniając dynamikę środowiska i zmiany klimatu, z pomocą organizacji 

pozarządowych i samorządów w realizacji projektów społecznych i 

informacyjnych                                                     

S_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organizacjach, z jednoczesnym 

przestrzeganiem przepisów prawnych i zasad etycznego postępowania (i 

wymaganie tego od innych) w diagnozowaniu i badaniu problemów z zakresu 

polityki klimatycznej i ekoenergetyki 

S_K07 

prezentowania postaw promujących rozwój polityki klimatycznej, szczególnie w 

kierunku badań, pozyskiwania funduszy unijnych, wsparcia społecznego ze 

strony pozarządowych organizacji i samorządów oraz profesjonalnego i 

odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych, dbając o dorobek i 

tradycje zawodu 

S_K08 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego, uwzględniając przepisy prawne, w zakresie związanym z 

polityką klimatyczną o zasięgu krajowym i międzynarodowym 

 

 

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

ma zaawansowaną wiedzę w zakresie antropologicznych podstaw nauk o 

zdrowiu, fizjologii i anatomii człowieka oraz zna miejsce terapii zajęciowej w 

ramach organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia; posiada niezbędną 

wiedzę o formach, metodach terapii dzieci i starszych oraz uaktywniających 

pacjentów z ograniczeniami sprawnościowo-ruchowymi i tych wykluczonych 

społecznie, z zastosowaniem tej wiedzy w działalności zawodowej 

S_W02 

w stopniu zaawansowanym, teorię opieki i wychowania dzieci i młodzieży, osób 

niepełnosprawnych oraz osób w starszym wieku, uwzględniając modele, 

funkcje, formy i metody realizacji ćwiczeń; umiejętnie wykorzystuje zdobytą 
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wiedzę w działalności zawodowej związanej z terapią zajęciową 

S_W03 
w zaawansowanym stopniu, teoretyczne założenia wykorzystywane w zakresie 

terapii zajęciowej; kinezjologii, kinezyterapii, arteterapii, w tym muzykoterapii 

S_W04 

uwarunkowania, cele i problemy współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem, 

dotyczące leczenia różnorodnych zaburzeń na tle psychicznym i fizycznym; 

trudności emocjonalne, zaburzenia, problemy zachowań oraz z ograniczeniami 

sprawnościowymi/ruchowymi, w szczególności osób niepełnosprawnych 

S_W05 

podstawowe zasady i metody tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, zna i rozumie cele zawodowe terapeuty zajęciowego z 

uwzględnieniem różnic w pracy z poszczególnymi grupami osób w różnym 

wieku i o różnych potrzebach, umiejętnie dopasowuje odpowiednie formy zajęć; 

zna korzyści wynikające z zastosowania różnych metod i technik 

S_W06 

ma zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia badań w 

terapii zajęciowej, problemach badawczych, metodach, technikach i 

narzędziach badawczych, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W07 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zakres działania 

różnorodnych form terapii; arteterapii (biblioterapii, kinoterapii, muzykoterapii) 

oraz na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym – niezbędną dla praktyki 

arteterapeutycznej, rozumie jej interdyscyplinarność i holistyczność 

S_W08 

ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, w szczególności 

w zakresie prowadzenia terapii zajęciowej 

S_W09 

ma wiedzę na poziomie zaawansowanym, dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego w kontekście prowadzenia terapii zajęciowej z 

pacjentem, z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań i ograniczeń, z 

zastosowaniem tej wiedzy w działalności zawodowej 

S_W10 

ma uporządkowaną wiedzę zaawansowaną na temat zasad i norm etycznych, 

szczególnie w zakresie terapii zajęciowej, uwzględniając różnorodne 

uwarunkowania pracy o różnym podłożu, w tym dotyczącej wykluczenia 

społecznego 

S_W11 

warsztat pracy określonych stanowisk powiązanych z problematyką dotyczącą 

terapii zajęciowej; przeprowadzenie w odpowiedni sposób, zgodny ze 

zdobytymi kwalifikacjami, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W12 

oddziaływania arteterapeutyczne w ramach działań wychowawczo-rozwojowych 

i terapeutycznych, tj. potrafi przygotować model postępowania 

arteterapeutycznego, dobrać materiał i techniki biblioterapeutyczne, 

muzykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne do odpowiedniej grupy wiekowej 

oraz stanu psychicznego i fizycznego, pacjenta zorientowane na zastosowanie 

praktyczne 

S_W13 
procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w różnych 

sytuacjach życiowych, uwzględniając problemy rozwoju i samorealizacji, ze 
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szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie oraz starszych 

S_114 

zaawansowane metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do realizacji 

zadań z zakresu pracy terapeuty zajęciowego, uwzględniając kontekst 

społeczny, w tym wykluczenie społeczne, uwarunkowania psychologiczne, 

problemy zdrowotne 

S_W15 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów i 

zagadnieniami terapii zajęciowej, w tym podstawowe pojęcia nakazy i zakazy 

oraz zalecenia teoretyczne odnoszące się do narzędzi realizacji polityki 

klimatycznej; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

dostosować terapię do specyficznych potrzeb pacjenta (wieku, sprawności 

psychofizycznej), analizuje jego mocne strony i wyzwania z jakimi się zmaga, 

na tej podstawie tworzy indywidualny (w szczególności dla osób 

niepełnosprawnych) lub grupowy plan zajęć, angażując uczestników w różnego 

rodzaju pracę, naukę lub rozrywkę 

S_U02 

diagnozować, przeprowadzić, dostosować działania profilaktyczne i edukacyjne 

do indywidulanych potrzeb, w zakresie terapii zajęciowej, arteterapii, 

muzykoterapii, kinezjologii i kinezyterapii, wykorzystuje aktywność z dziedziny 

zajęć psychoruchowych, działającą na sprawność fizyczną i rozwój intelektualny 

S_U03 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat skutecznych metod i narzędzi do 

realizacji zadań niezbędnych w terapii zajęciowej, wykorzystać umiejętności 

badawcze oraz analityczne w celu sformułowania wniosków, opracowania i 

zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać 

kierunki dalszych badań w zakresie problematyki terapii zajęciowej 

S_U04 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, 

wykorzystywać procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 

praktycznych, związanych z zakresem terapii zajęciowej; potrafi zastosować 

„technologie pomocowe” wspierające radzenie sobie ze słabościami 

S_U05 

zastosować zestaw ćwiczeń, technik i działań, które pomogą dzieciom w 

rozwijaniu umiejętności i form niezbędnych do samodzielnego rozpoczęcia 

życia 

S_U06 

wykorzystać w celach leczniczych/terapeutycznych różnego rodzaju sztukę, 

pozwalającą m. in. na usprawnienie zdolności emocjonalno-społecznych, 

poprawę możliwości ruchowych, korzystając z technik arteterapii: malarstwo, 

zdobnictwo, dekoratorstwo oraz rysunek 

S_U07 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, samodzielnie lub 

współpracując z innymi specjalistami, wykorzystywać skuteczne sprzęty 

rehabilitacyjne oraz urządzenia ułatwiające wszelkiego rodzaju aktywności oraz 

poprawę sprawności fizycznej, wspomagając adaptację w środowisku 
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społecznym 

S_U08 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, 

dostrzega i analizuje dylematy etyczne i prawne; przewiduje skutki konkretnych 

działań psychologicznych, terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych 

S_U09 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania swojego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

w terapii zajęciowej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S_U10 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, 

planuje działania, umie zastosować odpowiednią formę terapii dla osób 

wykluczonych społecznie (niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, z 

problemami psychicznymi i deficytami), tworzy i realizuje programy 

uwzględniając oczekiwania i ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia 

S_U11 

asystować, pomagać i aktywnie uczestniczyć we wszystkich 

działaniach/zadaniach związanych z różnymi stanowiskami wychowawczymi, 

opiekuńczymi i terapeutycznymi, także w kontekście działań związanych z 

metodyką, organizacją czasu wolnego, edukacją zdrowotną, uwzględniając 

anatomię i fizjologię człowieka oraz aspekty prawne  

S_U12 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym); potrafi przyjmować i wyznaczać zadania 

związane z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w 

zespole oraz wykorzystywać procedury terapeutyczne, profilaktyczne, 

pomocowe; umie przyjmować i wyznaczać zadania związane z projektowaniem 

i podejmowaniem działań profesjonalnych w zespole prowadzącym działania z 

zakresu terapii zajęciowej 

S_U13 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, 

analizować i wyciągać wnioski odnośnie różnorodnych form terapii, formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 

zawodowej, wyodrębniając różnorodne czynniki 

S_U14 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich; formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i 

wnioski, powołując się na dorobek z obszaru nauk społecznych arteterapii oraz 

powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów 

psychospołecznych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i 

pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań – potrafi 

sporządzić diagnozę arteterapeutyczną 

S_U15 

rozumie rolę, sposób działania i efekty związane z zastosowaniem 

różnorodnych form terapii, w szczególności kinezjologii (zajmująca się ruchem 

ciała człowieka) i kinezyterapii (leczenie ruchem, ćwiczenia ruchowe) z 

uwzględnieniem znajomości anatomii i fizjologii człowieka 

S_U16 
praktycznie wykorzystać metodę muzykoterapii, mając świadomość o jej 

pozytywnym działaniu na przemiany biochemiczne zachodzące w organizmie, 
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strefę kształtującą emocje pacjenta, wpływ na stan psychofizyczny i 

wspomaganie metod diagnostycznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, zachowania szacunku 

do odmiennych poglądów, uwzględniając opinie ekspertów, a także uznawania 

wiedzy w kierunku osiągania wspólnych celów poznawczych i praktycznych; 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 

w obszarze wymagań z zakresu terapii zajęciowej 

S_K02 

wypełniania zobowiązań i działań w środowisku społecznym i życiu kulturalnym; 

podejmowania nowych wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje 

trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 

działań w obszarze terapii zajęciowej, a także z wykorzystaniem arteterapii, 

muzykoterapii, kinezjologii i kinezyterapii 

S_K03 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności profesjonalnej, dokonuje 

oceny indywidualnych kompetencji, posiada wiedzę dotyczącą własnego 

profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń; jest przygotowany do 

przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych poglądów oraz 

rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych oraz wdrażania 

uzgodnionych zmian, także w aspekcie terapii zajęciowej 

S_K04 

przestrzegania i stosowania zasad etycznego postępowania i wymagania tego 

od innych, w diagnozowaniu i badaniu problemów terapii zajęciowej, w ramach 

kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne, wykazuje inicjatywę i samodzielność w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz rozumie etyczny 

wymiar relacji międzyludzkich 

S_K05 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego, wypełniania zobowiązań społecznych poprzez 

współorganizowanie działalności na rzecz środowiska społecznego - ze 

specjalistami i niespecjalistami - w tym także podczas realizacji projektów 

społecznych, prozdrowotnych i informacyjnych 

S_K06 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącym w szczególności: 

wskazania ograniczeń w funkcjonowaniu, które wynikają z niepełnosprawności, 

choroby, braku aktywności fizycznej lub wykluczenia społecznego 

S_K07 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z jednoczesnym przestrzeganiem 

przepisów prawa i zasad etycznych; odpowiedzialnie przygotowuje się do 

swojej pracy, dbając o dorobek i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie 

projektuje i realizuje działania zawodowe (profilaktyczne, terapeutyczne i 

pomocowe) związane z różnymi formami terapeutycznymi  

S_K08 

kierowania procesami wychowawczymi, edukacyjnymi i in.; ocenia 

proponowane rozwiązania, uczestniczy w pracach grupowych, wykazując 

umiejętności przywódcze i organizatorskie; wykazuje umiejętności 

przedsiębiorcze w zakresie działań związanych z obszarami wychowawczymi i 
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terapii zajęciowej 

 

 

PSYCHODIETETYKA - TRENER PERSONALNY 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe terminy i definicje z zakresu nauk o 

zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, zakres 

budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, fizjologii żywienia, w tym 

mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych, współdziałanie narządów i 

układów w przemianach metabolicznych oraz zachowanie organizmu w 

procesie żywienia 

S_W02 

w zaawansowanym stopniu, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia człowieka, 

uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, standardy 

żywieniowe, kondycję psychofizyczną 

S_W03 

ma wiedzę zaawansowaną na temat problematyki projektowania i prowadzenia 

badań w zakresie psychodietetyki i treningu personalnego, a w szczególności o 

problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W04 

zasady i uwarunkowania prawidłowego oraz racjonalnego żywienia i odżywiania 

się, zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego, uwzględniając diagnozę stylu 

życia oraz zachowań żywieniowych  

S_W05 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane ze zdrowym trybem 

życia, przyjęte zasady doboru żywności i opracowania odpowiednich zachowań 

żywieniowych w cyklu życia, uwzględniając potrzeby żywieniowe organizmu 

S_W06 

elementy, które należy brać pod uwagę przy planowaniu i prowadzeniu treningu 

indywidualnego oraz uwarunkowania bezpośredniego kontaktu trenera z 

podopiecznym, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W07 

określone cele i problemy współpracy terapeuty i klienta/pacjenta dotyczące 

leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz 

problematycznych zachowań w kontekście psychologii poznawczo-

behawioralnej 

S_W08 
uwarunkowania oraz zdolności zdrowego i twórczego rozwoju człowieka w 

oparciu o teorie psychologii humanistycznej 

S_W09 
rodzaje i główne fazy stretchingu oraz zasady profilaktyki wad postawy ciała, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W10 

w stopniu zaawansowanym, zasady przeprowadzania rozmowy z klientem oraz 

techniki komunikacji interpersonalnej, wykorzystywane m.in. w kontekście 

treningu indywidualnego, czy zdrowotnego 

S_W11 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego; zna i rozumie fizjologiczne podstawy żywienia, zadania oraz 
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środki wykorzystywane w systemie żywieniowym, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 

S_W12 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką psychodietetyki i trenera personalnego, m.in. 

podstawy treningu zdrowotnego i indywidualnego, stylu odżywiania i jego 

zaburzeń, korekcji postaw ciała, odnowy biologicznej, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 

S_W13 

w zaawansowanym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące 

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 

podstawową wiedzę ogólną z zakresu psychodietetyki; zna i rozumie nakazy i 

zakazy oraz zalecenia teoretyczne odnoszące się do przygotowania i 

przeprowadzenia treningu personalnego (również w aspekcie zdrowotnym) 

S_W14 

podstawowe zasady i metody tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, podstawowe zasady warunkujące skuteczność 

i bezpieczeństwo treningu zdrowotnego oraz odnowy biologicznej, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W15 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów i 

zagadnieniami dietetycznymi i prawidłowego odżywiania się, w kontekście 

zachowań normatywnych i patologicznych, uwzględniając procesy fizjologiczne 

oraz aspekty psychologiczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
zidentyfikować i dokonać analizy zaburzeń odżywiania, mające swoje podłoże 

fizjologiczne oraz psychologiczne 

S_U02 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 

procedury (także w ujęciu prawnym) i specjalistyczne umiejętności do realizacji 

zadań praktycznych związanych z zakresem psychodietetyki i treningu 

personalnego 

S_U03 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat skutecznych metod i narzędzi do 

realizacji zadań trenera personalnego, wykorzystać umiejętności badawcze 

oraz analityczne w celu sformułowania wniosków, opracowania i 

zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać 

kierunki dalszych badań w zakresie problematyki psychodietetyki i treningu 

personalnego 

S_U04 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, samodzielnie lub 

współpracując z innymi specjalistami; potrafi identyfikować problemy pacjenta, 

klienta i grup społecznych w zakresie psychodietetyki i treningu personalnego 

oraz podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, profilaktyczne, 

edukacyjne i pomocowe 

S_U05 

wykorzystywać praktycznie metody i techniki otrzymywania  oraz 

przygotowywania żywności, planowania jadłospisów oraz opracowywania diet, 

stylów odżywiania i projektowania zachowań żywieniowych w określonych 

warunkach 
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S_U06 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym), potrafi samodzielnie i zespołowo analizować 

rolę trenerów personalnych w kształtowaniu zdrowego trybu życia, promocji 

prawidłowego odżywiania się, dbaniu o kondycję psychofizyczną  

S_U07 

poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywać 

oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dzięki którym potrafi 

opracować praktyczne metody podniesienia sprawności ogólnej człowieka oraz 

opanowania poszczególnych elementów w kontekście różnorodnych form 

treningu indywidualnego i zdrowotnego 

S_U08 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich; formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i 

wnioski; identyfikować niesprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, 

odczuwania i zachowania się, oraz opracowywać metody optymalnych 

sposobów myślenia, czucia i zachowania się najbardziej korzystne dla 

klienta/pacjenta, zgodnie z założeniami terapii poznawczo–behawioralnej oraz 

psychologii humanistycznej 

S_U09 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, wykorzystywać 

umiejętnościami twórcze człowieka, bazując na jego potrzebach, systemie 

wartości, poczuciu autonomii, sensu życia, pobudzając jednocześnie do refleksji 

nad możliwościami spełniania się  

S_U10 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z zakresu 

wybranych form aktywności fizycznej, m.in. stretchingu, korekcji postawy ciała, 

treningu indywidualnego i zdrowotnego, powiązanymi również z promocją 

zachowań prozdrowotnych oraz działań rehabilitacyjnych i 

rekonwalescencyjnych 

S_U11 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych; 

praktycznie wykorzystywać techniki komunikacji interpersonalnej, uwzględniając 

komunikaty werbalne i niewerbalne w trakcie kontaktu z klientem 

S_U12 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, 

analizować i wyciągać wnioski odnośnie różnorodnych stylów odżywiania się 

populacji, wyodrębniając takie czynniki jak płeć, wiek, uwarunkowania 

społeczne, czy sytuację materialną 

S_U13 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych, prezentowania swojego stanowiska, w języku polskim i w języku 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

w zakresie psychodietetyki i problematyki treningu personalnego, zdrowotnego, 

fizjologii i standardów żywienia, doboru diety, form treningu indywidualnego, 

aspektów psychofizycznych oraz technik komunikacyjnych w kontekście działań 

prozdrowotnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 
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S_U14 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi opracowywania zachowań 

prozdrowotnych m.in. w ramach opracowywania diet i stylów odżywiania oraz 

form treningu indywidualnego i zdrowotnego (również w aspekcie ćwiczeń 

fizycznych) oraz profilaktyki zdrowotnej 

S_U15 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, 

planuje działania, umie opracowywać i wdrażać programy rozwoju aktywności 

fizycznej, korekcji postawy ciała, czy stretchingu, powiązane z doborem 

odpowiedniej diety i określeniem zasad żywieniowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu psychodietetyki i 

problematyki treningu personalnego i zdrowotnego, fizjologii i standardów 

żywienia, doboru diety, form treningu indywidualnego, aspektów 

psychofizycznych oraz technik komunikacyjnych w kontekście działań 

prozdrowotnych. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

krytycznego myślenia oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie psychodietetyki i 

problematyki treningu personalnego oraz działań diagnostycznych, 

profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych, mających na celu identyfikację i 

niwelowanie problemów pacjenta/ klienta i grup społecznych  

S_K03 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, zachowania szacunku 

do odmiennych poglądów, uwzględniając opinie ekspertów, przedstawiania 

również własnych poglądów dotyczących problematyki zdrowia i żywienia, m.in. 

standardów żywienia, opracowywania diet i stylów odżywiania, form treningu 

indywidualnego i zdrowotnego (również w aspekcie ćwiczeń fizycznych) oraz 

profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając zagrożenia zdrowia i życia człowieka 

S_K04 

przestrzegania i stosowania zasad etycznego postępowania i wymagania tego 

od innych, w diagnozowaniu i badaniu problemów zdrowotnych i zaburzeń 

żywieniowych, uwzględniając aspekty psychologiczne 

S_K05 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego, wypełniania zobowiązań społecznych poprzez 

współorganizowanie działalności na rzecz środowiska społecznego - ze 

specjalistami i niespecjalistami - w tym także podczas realizacji projektów 

społecznych w kontekście zadań powiązanych z opracowywaniem diet i stylów 

odżywiania oraz form treningu indywidualnego i zdrowotnego (również w 

aspekcie ćwiczeń fizycznych), także podczas realizacji projektów społecznych, 

prozdrowotnych, informacyjnych 

S_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z jednoczesnym przestrzeganiem 

przepisów prawa; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając o 

dorobek i tradycje zawodu, związanej z problematyką psychodietetyki oraz form 

treningu indywidualnego i zdrowotnego; konsekwentnie projektuje i realizuje 

działania z zakresu kształtowania zdrowego trybu życia, promocji prawidłowego 

odżywiania się, dbania o kondycję psychofizyczną 
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S_K07 

prezentowania postaw prozdrowotnych, dbania o sprawność psychofizyczną, 

także w aspekcie fizjologicznym prawidłowego żywienia oraz profesjonalnego i 

odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w kontekście 

zaburzeń w odżywianiu 

S_K08 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu, w zakresie działań związanych z 

psychodietetyką oraz treningiem personalnym 

 

 

 

PSYCHOLOGIA ZDROWIA 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

definiuje w stopniu zaawansowanym, podstawowe terminy z dziedziny nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, podaje przyczyny, opisuje objawy, podaje wyniki 

badań dodatkowych oraz zasady leczenia podstawowych jednostek 

chorobowych; posiada ogólną wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych i 

problematyki zdrowia psychicznego, w tym również różnego rodzaju uzależnień 

S_W02 

w zaawansowanym stopniu, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia człowieka 

w medycynie psychosomatycznej, uwzględniając współczesne uwarunkowania 

psychoedukacyjne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

S_W03 

problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie psychologii 

zdrowia, emocji, uczuć, nastrojów, zdrowego stylu życia, a w szczególności o 

problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W04 

posiada wiedzę w zaawansowanym stopniu, o psychometrycznych podstawach 

narzędzi badawczych i diagnostycznych, ich przeprowadzaniu i interpretacji 

wyników; zna i rozumie podstawowe koncepcje z zakresu psychologii emocji, 

motywacji, uczuć, różnic indywidualnych oraz psychologii poznawczej i 

możliwości wykorzystania koncepcji poznawczych w różnych dziedzinach 

psychologii a także w naukach pokrewnych - także z wykorzystaniem jej w 

praktyce 

S_W05 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z problemami 

psychoedukacji związanej ze zdrowym trybem życia; posiada wiedzę w stopniu 

zaawansowanym w zakresie umożliwiającym diagnozowanie psychologicznych 

aspektów wybranych chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem odpowiednich 

narzędzi, opracowania, projektowania odpowiednich programów profilaktyki 

zdrowia, uwzględniając profilaktykę uzależnień i zaburzenia emocjonalne 
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S_W06 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe pojęcia związane z psychologią 

zdrowia oraz przedstawia determinanty zachowań zdrowotnych; wskazuje 

elementy, które należy brać pod uwagę przy planowaniu i projektowaniu 

programów profilaktyczno-zdrowotnych biorąc pod uwagę uwarunkowania 

medycyny psychosomatycznej, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W07 

określone cele i problemy we współpracy z klientem/pacjentem z zakresu 

psychologii emocji, dotyczące leczenia zaburzeń psychicznych, somatycznych, 

trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań w kontekście 

psychoedukacyjnym; rozumie procesy rządzące rozwojem psychicznym 

człowieka w ciągu życia oraz posiada wiedzę na temat możliwych zakłóceń w 

rozwoju 

S_W08 

posiada zaawansowaną wiedzę o źródłach i mechanizmach powstawania 

konfliktów interpersonalnych i sposobach radzenia sobie z nimi; posiada wiedzę 

na temat możliwych do zastosowania form rehabilitacji psychologicznej oraz 

psychiatrycznej (które cechują się udowodnioną skutecznością) wobec 

wybranych grup pacjentów, w celu również niwelowania i łagodzenia konfliktów 

S_W09 

ma wiedzę zaawansowaną z zakresu biologii rozwoju, anatomii, fizjologii, 

neurologii istotną dla zrozumienia biologicznych podstaw zachowania 

człowieka; posiada szczegółową wiedzę dotyczącą objawów definiowanych w 

psychopatologii ogólnej, definiuje objawy z obszaru podstawowych i wyższych 

czynności psychicznych 

S_W10 

przyczyny, objawy oraz zasady postępowania leczniczego wobec 

poszczególnych zaburzeń psychicznych oraz istotne dla psychologii zdrowia 

koncepcje antropologiczne; zna i rozumie założenia filozoficzne stanowiące 

podstawę dla klasycznych i współczesnych koncepcji psychologicznych 

S_W11 

posiada wiedzę dotyczącą zasad postępowania diagnostycznego w psychologii 

emocji, jej specyfiki, ograniczeń oraz doboru i zastosowania odpowiednich 

narzędzi wraz z ich interpretacją; zna i rozumie zasady tworzenia programów 

profilaktyczno-zdrowotnych, uwzględniając zastosowanie praktyczne tej wiedzy 

S_W12 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką psychodietetyki i trenera personalnego, m.in. 

podstawy treningu zdrowotnego i indywidualnego, stylu odżywiania i jego 

zaburzeń, korekcji postaw ciała, odnowy biologicznej, zorientowane na 

zastosowanie praktyczne 

S_W13 

wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę 

ogólną w zakresie celów, zadań i funkcji instytucji pomocowych w Polsce oraz 

podstaw prawnych istotnych w odniesieniu do pomocy społecznej, 

uwzględniając predyspozycje interpersonalne  

S_W14 

podstawowe zasady i metody tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości; zna i rozumie uwarunkowania i zasady prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej jako psychologa, posiada rzetelną wiedzę na 

temat założeń najważniejszych paradygmatów w psychoterapii (również 
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uzależnień) oraz możliwości ich wykorzystania na potrzeby diagnozy i 

interwencji psychologicznej 

S_W15 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów; zna zasady 

dotyczące postępowania diagnostycznego w psychologii zdrowia, szczególnie 

prowadzenia obserwacji oraz wywiadu 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat skutecznych metod i narzędzi do 

realizacji zadań związanych z psychologicznym podejściem edukacyjnym; 

potrafi zidentyfikować i dokonać analizy zaburzeń psychicznych i 

somatycznych, zaburzeń w terapii uzależnień, mające swoje podłoże 

fizjologiczne oraz psychologiczne 

S_U02 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 

procedury (także w ujęciu prawnym) i specjalistyczne umiejętności do realizacji 

zadań praktycznych związanych z zakresem medycyny psychosomatycznej i 

psychoedukacji 

S_U03 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat skutecznych metod i narzędzi do 

realizacji zadań wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 

sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z 

wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie 

profilaktyki zdrowia psychicznego, somatycznego i uzależnień 

S_U04 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, samodzielnie lub 

współpracując z innymi specjalistami; umie zaplanować i przeprowadzić 

eksperymenty służące do weryfikacji problemów z zakresu psychologii 

procesów poznawczych, emocji i motywacji 

S_U05 

integrować informacje z różnych koncepcji psychologicznych i 

interdyscyplinarnych na temat zdrowego i aktywnego stylu życia, prawidłowego 

i zaburzonego rozwoju procesów psychicznych, emocjonalnych, uczuciowych w 

cyklu życia człowieka, także osobowości 

S_U06 

posiada umiejętność obserwowania, interpretowania i wyjaśniania ludzkich 

zachowań w kontekście wiedzy biologicznej, medycznej, w odniesieniu do 

sytuacji społecznej; potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania objawów 

psychopatologicznych, psychosomatycznych w oparciu o wiedzę na temat 

procesów psychicznych 

S_U07 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym); potrafi stworzyć scenariusze postępowania 

diagnostycznego, profilaktycznego i pomocowego dla osób z grup niskiego i 

wysokiego ryzyka, dla grup społecznych, osób uzależnionych, z zaburzeniami 

psychicznymi, w różnych kontekstach środowiskowych i życiowych 

S_U08 

poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywać 

oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dzięki którym umie 

zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania empiryczne, a także 

dokonać analizy statystycznej i interpretacji wyników 
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S_U09 

posiada umiejętność stosowania w praktyce zagadnień prawnych, zawodowych 

i etycznych w kontekście więzi społecznych i obowiązujących norm; rozumie 

funkcjonowanie procesów emocjonalnych i motywacyjnych, których badaniem i 

wyjaśnianiem zajmuje się psychologia i nauki pokrewne 

S_U10 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich; formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i 

wnioski; praktycznie wykorzystywać techniki komunikacji interpersonalnej, 

uwzględniając komunikaty werbalne i niewerbalne, sposoby debatowania, oraz 

zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), w trakcie kontaktu z 

pacjentem 

S_U11 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów; identyfikuje szkody 

wyrządzone w efekcie nieprawidłowego wykonywania praktyki zawodowej; 

potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia w sposób 

dostosowany do poziomu przygotowania osób oraz grup docelowych 

S_U12 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych i nowoczesnych 

metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych; planuje i prowadzi pracę dydaktyczną, psychoedukacyjną 

oraz w obszarze promocji zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia, z 

zastosowaniem ww. metod i technik 

S_U13 

efektywnie komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej 

terminologii; posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, obserwacji i 

samoobserwacji oraz rozwiązywania sytuacji trudnych w konflikcie; przy czym 

identyfikuje dylematy etyczne w pracy psychologa oraz posługuje się 

systemami normatywnymi w celu ich rozwiązania 

S_U14 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych w obszarze właściwym dla psychologii zdrowia lub w obszarze 

interdyscyplinarnym, prezentowania swojego stanowiska, w języku polskim i w 

języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego w zakresie psychoedukacyjnym, dotyczącym zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł 

S_U15 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi opracowywania 

programów profilaktyki zdrowotnej; posługuje się przy tym testami 

psychologicznymi i innymi narzędziami diagnostycznymi w praktyce 

diagnostycznej, eksperckiej i badawczej, rozpoznaje narzędzia spełniające 

kryteria psychometryczne i psychosomatyczne w medycynie 

S_U16 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, 

opracowywać i wdrażać programy profilaktyki zdrowia, zdrowego stylu życia; 

potrafi przygotować i zrealizować własny projekt badawczy w ramach badań o 

charakterze jakościowym 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu psychologii zdrowia 

oraz problematyki zdrowego stylu życia, fizjologii i aspektów psychofizycznych 

oraz technik komunikacyjnych w kontekście działań prozdrowotnych. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, poddaje krytycznej 

analizie własne poglądy oraz jest gotowy do ich zmiany otrzymując nowe dane i 

argumenty 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie medycyny 

psychosomatycznej, psychologii zdrowia oraz działań diagnostycznych, 

profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych, mających na celu identyfikację i 

niwelowanie problemów pacjenta/ klienta i grup społecznych  

S_K03 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, przedstawiania 

własnych poglądów dotyczących profilaktyki zdrowia, m.in. zdrowego trybu 

życia, opracowywania diet i stylów odżywiania, uwzględniając zagrożenia 

zdrowia i życia człowieka 

S_K04 

przestrzegania i stosowania zasad etycznego postępowania i wymagania tego 

od innych w diagnozowaniu i badaniu problemów zdrowotnych i zaburzeń 

psychiczno-somatycznych, uwzględniając aspekty psychologiczne 

S_K05 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego, wypełniania zobowiązań społecznych poprzez 

współorganizowanie działalności na rzecz środowiska społecznego; prezentuje 

postawę prospołeczną, rozumie własne ograniczenia i samodzielnie poszerza 

swoja wiedzę 

S_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z jednoczesnym przestrzeganiem 

przepisów prawa; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając o 

dorobek i tradycje zawodu; w swojej praktyce zachowuje wysokie standardy 

etyczne zawodu psychologa 

S_K07 

prezentowania postaw prozdrowotnych; posiada zdolność do pracy w zespole, 

aktywnie uczestniczy w pracy grup (zespołów) i organizacji; formułuje rzetelne i 

oparte o wiedzę naukową opinie w kontekście związanym z wykonywaniem 

zawodu, samodzielnie i we współpracy z zespołem. 

S_K08 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; rozpoznaje własne ograniczenia i 

potrzeby edukacyjne oraz planuje własną aktywność edukacyjną  
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w stopniu zaawansowanym, wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień 

społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności; podstawowe 

środowiskowe zagrożenia zdrowia i zagrożenia życia człowieka, uwzględniając 

współczesne uwarunkowania cywilizacyjne oraz standardy żywieniowe 

S_W02 

ma podstawową wiedzę na temat procesów z udziałem mikroorganizmów w 

różnych gałęziach przemysłu, w tym dotyczącą czynników fizycznych, 

chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) 

występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych 

czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 

S_W03 

w zaawansowanym stopniu, podstawowe terminy i definicje z zakresu nauk o 

zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, zakres 

budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, fizjologii żywienia, fizjologii 

trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na 

bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta 

S_W04 

na poziomie zaawansowanym, problematykę z zakresu prawa żywnościowego, 

standardów żywności, systemów bezpieczeństwa żywności oraz zarządzania 

ryzykiem w żywieniu, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego; ma wiedzę na temat zasad 

tworzenia i organizacji transportu oraz dystrybucji żywności 

S_W05 

w zaawansowanym stopniu, podstawowe pojęcia i teorie zarządzania, zna i 

rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące jakości żywności i jej metody 

sensoryczne oraz problematykę fizjologii żywienia, uwzględniając aspekty 

mikrobiologiczne żywności 

S_W06 

posiada wiedzę zaawansowaną na temat podstawowych technik zarządzania 

stosowanych w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz możliwości 

wykorzystania organizmów modyfikowanych w przetwórstwie żywności 

S_W07 

w stopniu zaawansowanym, problematykę projektowania i prowadzenia badań 

w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, a w szczególności problemy 

badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, wykorzystywane do badań 

związków chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności 

oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczeniach i metodach 

ich oznaczania 

S_W08 

posiada wiedzę w zaawansowanym stopniu na temat zasad i uwarunkowań 

prawidłowego oraz racjonalnego żywienia i odżywiania się, zarówno 

zbiorowego, jak i indywidualnego, także z wykorzystaniem tej wiedzy w 

praktyce 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW 

 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  
EDYCJA 2022 

 
 

S_W09 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 

zasady przygotowywania i doboru żywności funkcjonalnej i wygodnej, 

uwzględniając potrzeby żywieniowe organizmu 

S_W10 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ma podstawową wiedzę z 

zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charakterystyki 

surowców przetwarzanych na cele spożywcze, alergenów oraz wzajemnych 

relacji przetwórstwa spożywczego i środowiska naturalnego, zorientowaną na 

zastosowanie praktyczne 

S_W11 

wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę 

ogólną w zakresie mikrobiologii żywności, zagrożenia żywienia i produkcji oraz 

przetwarzania żywności, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W12 

podstawowe zasady i metody tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości; zna i rozumie standardy i normy techniczne oraz 

wymagania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności wobec 

podmiotów gospodarczych funkcjonujących w całym obszarze łańcucha 

żywnościowego, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W13 

ma wiedzę zaawansowaną, w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakością i 

składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka, zna i rozumie 

systemy dotyczące wszystkich podmiotów produkujących lub przetwarzających 

żywność bez względu na wielkość w celu zapewnienia  bezpieczeństwa 

żywności odnoszące się do występowania zagrożeń na wszystkich etapach 

produkcji 

S_W14 

ma wiedzę zaawansowaną na temat organizacji kontroli oraz systemów 

zapewniania jakości żywności, zasad ich wdrażania i dokumentowania w 

Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem; zna i rozumie 

standardy GMP, czyli Good Manufacturing Practice stosowanych w produkcji 

przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii, oraz GHP (ang. 

GoodHygienicPractice)  dotyczące wszelkich działań związanych z warunkami i 

środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności 

na wszystkich etapach łańcucha produkcji 

S_W15 

sensoryczne metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności oraz 

normy i techniki stosowane w ocenie jakości żywności oraz możliwości ich 

praktycznego wykorzystania; ma wiedzę zaawansowaną w zakresie 

otrzymywania i wykorzystania materiałów opakowaniowych i ich wpływu na 

jakość i bezpieczeństwo żywności 

S_W16 

w stopniu zaawansowanym, standardy żywienia przy występowaniu alergii oraz 

specyfikę żywności funkcjonalnej i wygodnej, także w trakcie diety, 

uwzględniając zaspakajanie określonych potrzeb organizmu 

S_W17 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 

powiązane z problematyką bezpieczeństwa żywności i żywienia, uwzględniając 

także podstawowe zasady i metody tworzenia i rozwoju różnych form 
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przedsiębiorczości, m.in. zarządzanie bezpieczeństwem żywności, zarządzanie 

ryzykiem w żywieniu i prawo żywnościowe, zorientowane na zastosowanie 

praktyczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

interpretować środowiskowe zagrożenia zdrowia, szczególnie w aspekcie 

zarządzania bezpieczeństwem żywności i żywienia, zarządzania ryzykiem w 

żywieniu, profilaktyki żywieniowej, a także umie ocenić skutki pozytywne i 

negatywne modyfikacji genetycznych 

S_U02 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 

procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 

związanych z zakresem specjalności bezpieczeństwo żywności i żywienia 

S_U03 

wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, 

występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, 

przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i 

jakość 

S_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat skutecznych metod i narzędzi do 

realizacji zadań potrafi wykorzystać umiejętności zarządcze, badawcze oraz 

analityczne w celu sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania 

wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych 

badań w zakresie problematyki bezpieczeństwa żywności i żywienia 

S_U05 

interpretować i stosować przepisy prawne, szczególnie w obszarze 

bezpieczeństwa żywności i żywienia (m.in. prawo żywnościowe, normy i 

standardy jakości i produkcji żywności); potrafi przygotować dokumentację 

niezbędną do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach 

przetwórstwa spożywczego 

S_U06 

analizować i oceniać stan sanitarno-epidemiologiczny przedsiębiorstw 

produkujących i przetwarzających żywność oraz podmiotów dystrybuujących i 

sprzedających żywność a także wskazuje wpływ jakości żywności na 

bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego 

S_U07 

komunikować się i precyzyjnie porozumiewać z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii, dyskutować z różnymi podmiotami na temat 

procedur dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa żywności i żywienia; potrafi 

dobrać i stosować metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i 

produktów żywnościowych 

S_U08 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, samodzielnie lub 

współpracując z innymi specjalistami; potrafi scharakteryzować zagrożenia dla 

środowiska powstające przy produkcji żywności oraz zaplanować metody i 

sposoby zagospodarowania odpadów 

S_U09 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym), wykorzystywać metody i techniki 

otrzymywania oraz przygotowywania żywności funkcjonalnej i wygodnej, 

planowania jadłospisów oraz opracowywania diet w określonych warunkach 

S_U10 poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywać 
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oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dzięki którym umie 

zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w 

produktach spożywczych i w organizmie, oraz zbadać i określić zależność 

pomiędzy tymi składnikami; potrafi identyfikować pokarm alergizujący, 

opracowywać dietę eliminacyjną oraz określać zasady żywienia przy alergiach 

w konkretnych przypadkach 

S_U11 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów; potrafi interpretować i 

wdrażać standardy produkcji żywności, zgodne z normami polskimi i 

światowymi, opierając się o prawo żywnościowe oraz systemy jakości żywienia 

S_U12 

omówić pozytywną i negatywną rolę drobnoustrojów w przemyśle spożywczym i 

ich wykorzystanie w produkcji żywności oraz dobór odpowiednich składników 

pokarmowych dostosowanych do konkretnych przypadków i możliwości 

organizmu; potrafi dobrać rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać 

dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów 

żywnościowych 

S_U13 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich, identyfikować, analizować i minimalizować problemy w 

zakresie bezpieczeństwa żywienia i żywności, opierając się przy tym o zasady 

moralne i etyczne oraz aspekty psychologiczne 

S_U14 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych i nowoczesnych 

metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych; analizować rolę mediów w kształtowaniu postaw 

żywieniowych, zdrowego trybu życia, promocji prawidłowego odżywiania się 

oraz informowaniu o zagrożeniach i nieprawidłowościach w żywieniu i produkcji 

żywności 

S_U15 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych 

informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych, 

potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 

uzasadniać opinie 

S_U16 

posiada umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych, w tym opracować dokumentację dotyczącą realizacji 

zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w 

języku polskim i obcym 

S_U17 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 

stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności 

i żywienia, zarządzaniem bezpieczeństwem żywności i ryzykiem w żywieniu 

S_U18 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, 

opracowywać programy rozwoju aktywności fizycznej, powiązane z doborem 

odpowiedniej diety i określeniem zasad żywieniowych, połączone również z 
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promocją zachowań prozdrowotnych i profilaktyką - stosuje przy tym 

podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu 

informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności; umie 

przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu zarządzania 

bezpieczeństwem żywności i żywienia, wykorzystywania metod, technik i 

procedur oceny jakości i produkcji żywności oraz rozwiązań prawnych 

S_K02 

do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz 

uwzględniania opinii ekspertów, w zakresie nauk o zdrowiu, nauki o żywieniu 

człowieka i jego potrzeb żywieniowych oraz doskonalenia umiejętności 

praktycznych 

S_K03 

wykorzystania wiedzy (także z zakresu regulacji prawnych i norm jakości) i 

umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania systemów 

bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz procedur postępowania w 

określonych sytuacjach  

S_K04 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, przedstawiania 

własnych poglądów dotyczących standardów i fizjologii żywienia, oceny jakości 

żywności, produkcji i przetwarzania żywności, prawa żywnościowego, zagrożeń 

zdrowia i życia człowieka 

S_K05 

przestrzegania i stosowania zasad etycznego postępowania i wymagania tego 

od innych w diagnozowaniu i badaniu problemów bezpieczeństwa żywności i 

żywienia, uwzględniając problematykę zarządzania ryzykiem w żywieniu, 

informowania o standardach żywienia i żywności oraz aspekty psychospołeczne  

S_K06 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, inicjowania działań na rzecz 

interesu publicznego, wypełniania zobowiązań społecznych poprzez 

współorganizowanie działalności na rzecz środowiska społecznego w 

kontekście zadań powiązanych z bezpieczeństwem żywności i żywienia (m.in. 

zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności, kontroli standardów żywności i 

żywienia, minimalizacji środowiskowych zagrożeń zdrowia, profilaktyki 

zdrowotnej itp.), także podczas realizacji projektów społecznych, 

prozdrowotnych, informacyjnych 

S_K07 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organizacjach, tworzących 

potencjalny teren aktywności zawodowej, związanych z problematyką 

bezpieczeństwa żywności i żywienia; konsekwentnie projektuje i realizuje 

działania z zakresu bezpieczeństwa, z jednoczesnym przestrzeganiem 

przepisów prawa; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając o 

dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

prezentowania postaw prozdrowotnych, dbania o  sprawność fizyczną, także w 

aspekcie prawidłowego żywienia oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego 

wykonywania obowiązków zawodowych 

S_K09 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
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samodzielnym rozwiązaniem problemu w zakresie działań związanych z 

bezpieczeństwem żywności i jakości żywienia  

 

 

ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w stopniu zaawansowanym, podstawowe terminy i definicje z zakresu nauk o 

zdrowiu, nauk o zarządzaniu, podstawy prawa pracy, kierowania kadrami, 

uwzględniając uwarunkowania psychologiczne 

S_W02 

w zaawansowanym stopniu, podstawowe teorie dotyczące organizacji i 

zarządzania w kontekście rozwoju jednostek ochrony zdrowia, podstawowe 

zagrożenia zdrowia i życia człowieka, uwzględniając współczesne 

uwarunkowania cywilizacyjne, kondycję psychofizyczną, finansowanie 

jednostek ochrony zdrowia, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W03 

ma wiedzę zaawansowaną o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 

psychologii zdrowia, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych 

S_W04 

specjalistyczną wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) 

skutecznych strategii marketingowych oraz strategii public relations w 

kontekście płynności rynków usług medycznych i ochrony praw pacjentów 

S_W05 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, ogólne 

zasady tworzenia i rozwoju jednostek ochrony zdrowia w zakresie 

realizowanych przez nich zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i 

gospodarcze, politykę kadrową, rolę kierownika-lidera oraz elementy 

komunikacji interpersonalnej 

S_W06 

w stopniu zaawansowanym, elementy zarządzania promocją zdrowia, w tym 

finansowanie placówek zdrowia; ma wiedzę na temat zarządzania relacjami z 

NFZ, marketingu jednostek opieki zdrowotnej i wpływu społecznego, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W07 

podstawowe cele współpracy pracowników placówek medycznych i pacjentów 

dotyczące leczenia, związanych z tym trudności emocjonalnych oraz 

problematycznych zachowań w kontekście psychologii poznawczo-

behawioralnej 

S_W08 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, uwarunkowania oraz 

zdolności zdrowego i twórczego rozwoju człowieka w oparciu o teorie 

psychologii społecznej 
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S_W09 

zasady i elementy zarządzania strategicznego w jednostkach ochrony zdrowia, 

działających w konkretnych warunkach rynkowych, gospodarczych, 

środowiskowych i zawodowych, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W10 

zasady przeprowadzania rozmowy z pacjentem oraz techniki komunikacji 

interpersonalnej załogi medycznej, wykorzystywane m.in. w kierunku 

prawidłowego zarządzania placówkami opieki zdrowotnej 

S_W11 

wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę 

ogólną w zakresie zadań i celów jednostek ochrony zdrowia oraz środki 

wykorzystywane w systemie ochrony zdrowia, z ich praktycznym 

zastosowaniem 

S_W12 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska pracy w 

jednostkach ochrony zdrowia, zorientowane na zastosowanie praktyczne, 

uwzględniając także elementy zarządzania projektowo-jakościowe 

S_W13 

podstawowe zasady i metody tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości odnoszące się do przygotowania prawidłowego systemu 

zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia, z uwzględnieniem zasad 

kierowania ludźmi w konkretnych uwarunkowaniach organizacyjnych oraz 

środowiskowych 

S_W14 

ma wiedzę zaawansowaną z zakresu specyfikacji placówki zdrowia i jej 

funkcjonowania w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając 

aspekty zarządzania w ochronie zdrowia 

S_W15 

problematykę zdrowia publicznego, w kontekście zachowań normatywnych i 

patologicznych, uwzględniając procesy fizjologiczne oraz aspekty 

psychologiczne 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

dokonać obserwacji i interpretacji różnych zjawisk, zagrożeń środowiskowych 

oraz interakcji społecznych, powiązanych z zachowaniami służby zdrowia w 

środowisku pracy, w odniesieniu szczególnie do psychologicznych relacji 

interpersonalnych 

S_U02 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 

procedury (także w ujęciu prawnym) i specjalistyczne umiejętności do realizacji 

zadań praktycznych związanych z zakresem projektowania do funkcjonowania 

placówek zdrowia 

S_U03 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 

wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 

ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie polityki zdrowotnej 

państwa 

S_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat skutecznych metod i narzędzi w 

celu zidentyfikowania problemu pacjenta oraz potrafi podejmować odpowiednie 

działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe 

S_U05 
prawidłowo posługiwać się metodami badania określonych cech i kompetencji 

pracowników służby zdrowia oraz pacjentów; potrafi rozwiązywać konkretne 
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problemy natury psychologicznej, prognozować ich przebieg oraz przewidywać 

skutki planowanych działań 

S_U06 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, wykorzystywać 

psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi w celu usprawnienia 

funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia oraz zwiększenia wydajności pracy 

personelu medycznego, wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o 

zdrowiu  

S_U07 

formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie 

w pełni przewidywalnych przez dobór i stosowanie właściwych i nowoczesnych 

metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych; opracować praktyczne metody podniesienia sprawności 

ogólnej człowieka oraz opanowania poszczególnych elementów w kontekście 

różnorodnych form społecznego wpływu 

S_U08 

identyfikować niesprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, 

odczuwania i zachowania się, oraz opracowywać metody optymalnych 

sposobów myślenia, czucia i zachowania się najbardziej korzystne dla 

klienta/pacjenta, zgodnie z założeniami terapii poznawczo–behawioralnej oraz 

psychologii społecznej 

S_U09 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich, wykorzystywać umiejętności twórcze człowieka, bazując na 

jego potrzebach, systemie wartości, poczuciu autonomii, sensu życia, 

pobudzając jednocześnie do refleksji nad możliwościami spełniania się, z 

zastosowaniem również w pracy 

S_U10 

poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywać 

oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dzięki którym umie wykazać 

się specjalistycznymi umiejętnościami dotyczącymi planowania, organizowania, 

zarządzania, w ujęciu jakościowym; umie na te podstawie przygotować i 

zrealizować projekty o tematyce dotyczącej służby zdrowia 

S_U11 

komunikować się i precyzyjnie porozumiewać z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii, praktycznie wykorzystywać techniki komunikacji 

interpersonalnej, uwzględniając komunikaty werbalne i niewerbalne, sposoby 

debatowania, oraz zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w 

trakcie kontaktu z pacjentem 

S_U12 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, a także 

praktycznie wykorzystywać odpowiednie metody i środki w celu profilaktyki 

danej grupy klientów/pacjentów, uwzględniając wpływ społeczny i przedział 

czasowy, negatywne skutki zmęczenia i przygotowanie organizmu do 

przywracania utraconych funkcji  

S_U13 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym), analizować i wyciągać wnioski odnośnie 

różnorodnych form autoprezentacji, wyodrębniając takie czynniki jak płeć, wiek, 

uwarunkowania zdrowotne, czy sytuację materialną 
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S_U14 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych 

informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych, 

potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 

uzasadniać opinie w zakresie nowoczesnego zarządzania w placówkach 

zdrowia 

S_U15 

asystować, pomagać i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zadaniach 

związanych z różnymi stanowiskami, powiązanymi z zadaniami dotyczącymi 

profilaktyki zdrowotnej 

S_U16 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, 

opracowywać i wdrażać programy rozwoju placówek opieki zdrowotnej, 

poszukując fundusze na ich rozwój, powiązane z doborem odpowiednich metod 

leczniczych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu zarządzania w 

jednostkach ochrony zdrowia, technik komunikacyjnych w kontekście działań 

prozdrowotnych. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

krytycznego myślenia oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych oraz działań 

diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych, mających na 

celu identyfikację i niwelowanie problemów pacjenta/ klienta i grup społecznych  

S_K03 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, przedstawiania 

własnych poglądów dotyczących problematyki zdrowia publicznego oraz 

profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając zagrożenia zdrowia i życia człowieka 

S_K04 

przestrzegania i stosowania zasad etycznego postępowania i wymagania tego 

od innych w diagnozowaniu i badaniu problemów zdrowotnych, uwzględniając 

aspekty psychologiczne 

S_K05 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organizacjach, tworzących 

potencjalny teren aktywności zawodowej, związanych z problematyką ochrony 

zdrowia i jednostek ochrony zdrowia; konsekwentnie projektuje i realizuje 

działania z zakresu zarządzania jakością i projektem, z jednoczesnym 

przestrzeganiem przepisów prawa; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej 

pracy, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K06 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu w zakresie działań związanych z 

konsekwentnie projektuje i realizuje działania z zakresu kształtowania placówek 

zdrowia, doboru personelu medycznego i dbania o jego finansowanie, rozwój 

zawodowy i osobisty 

S_K07 

prezentowania postaw prozdrowotnych, dbania o sprawność psychofizyczną, 

także w aspekcie profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania 

obowiązków zawodowych 

S_K08 myślenia i praktycznego działania w sposób przedsiębiorczy, wykazuje cechy 
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wysokiej odpowiedzialności społecznej, biorąc udział w projektach i inicjując 

działania na rzecz interesu publicznego w zakresie działań związanych z 

zarządzaniem w jednostkach zdrowia 

 

 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ 

STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA 

 

1. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: 

egzamin (ustny, pisemny), kolokwium, testy pisemne, zaliczenie (ustne, pisemne), 
przygotowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie pracy pisemnej. 
 

2. Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: 

przygotowanie projektu zespołowego, przygotowanie portfolio, realizacja zadań 
dydaktycznych, rozwiązywanie zadań problemowych, raport z badań terenowych 
(indywidualnych, grupowych), prezentacja ustna, wypracowanie pisemne, wykonanie 
sprawozdania, obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw studenta/ słuchacza studiów 
podyplomowych oraz uczestnika kursu dokształcającego lub szkolenia, prezentacje 
multimedialne, prezentacje wyników badań, wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji, 
zadania wykonywane w grupie, zarówno w trakcie zajęć z nauczycielem akademickim, jak i 
w trakcie czasu przeznaczonego na pracę własną studenta, samoocena dokonywana przez 
studentów,  analiza przypadków case study. 
 

3. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

obecność na zajęciach, aktywność w dyskusjach i debatach, prezentowanie właściwej 
postawy. 
 
 

 


