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Cel studiów doktoranckich (można wskazać 

związek programu z misją i strategią wydziału 

oraz wskazać, czy w procesie określania 

efektów kształcenia i rozwiązań 

programowych uwzględniono opinie 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych 

Głównym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie ich uczestników  do prowadzenia prac 

badawczych niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej wiedzy 

z wybranych obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  

Koncepcja programu studiów, integrująca wiedzę z różnych dziedzin, umożliwia nie tylko wyjaśnianie 

wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, środowiskiem i stylem 

życia, ale przede wszystkim pozwala na poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu 

zdrowia, jakości życia oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. 

Studia stanowią kolejny etap kształcenia profesjonalistów, którzy będą przygotowani                                  

do samodzielnego planowania badań naukowych i ich aplikacji w różnych obszarach oraz promowania 

postępu naukowego, społecznego i kulturowego, a także idei społeczeństwa opartego na wiedzy.  

 

 

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie nauk o zdrowiu 

 

L.p. Po ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie nauk o zdrowiu absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

WIEDZA 

K_W01 

Posiada wiedzę dotyczącą rozpoznawania różnych zagrożeń zdrowia - zarówno  w wymiarze indywidualnym, jaki i społecznym - ze 

szczególnym uwzględnieniem analizy biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych  i psychologicznych zagrożeń 

zdrowia populacji  

K_W02 
Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną z zakresu humanistycznych podstaw medycyny oraz wiedzę z zakresu 

etyki pracy naukowej i zawodowej  

K_W03 
Zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw przekonań zdrowotnych oraz procesu zmiany i kształtowania zachowań 

prozdrowotnych  



K_W04 Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących jakość komunikowania się w różnych kontekstach  

K_W05 Ma zaawansowaną wiedzę na temat form pozyskiwania funduszy na naukę i zasad tworzenia projektów badawczych  

K_W06 
Posiada wiedzę o zasadach korzystania z tzw. prawa własności intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia  

(m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych)  

K_W07 
Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną organizację własnej i zespołowej pracy  

(także w pracowni naukowej)  

K_W08 
Posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną wiedzę specjalistyczną uwzględniającą najnowsze 

osiągnięcia naukowe w określonym obszarze badań, która pozwala na prowadzenie samodzielnej pracy naukowej 

K_W09 Ma szeroką wiedzę z zakresu dydaktyki akademickiej 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Posiada umiejętność korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego 

wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów  

K_U02 

Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i 

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie (także nietypowych) zadań 

w obrębie nauk o zdrowiu                                                        

K_U03 
Posiada umiejętności rozumienia i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk w obszarze zainteresowań naukowych 

wzbogacone o formułowanie złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zastosowanie adekwatnej procedury badawczej  

K_U04 Potrafi przygotować aplikację o granty 

K_U05 
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do prowadzenia prac badawczych w obszarze nauk o 

zdrowiu                      

K_U06 Potrafi występować publicznie, prowadzić wykład/prezentację  

K_U07 
Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w 

sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań (w języku ojczystym  i obcym) 

K_U08 
Wykazuje zaawansowaną znajomość słownictwa fachowego w danej dziedzinie  w co najmniej jednym języku nowożytnym (j. 

angielski)  w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z cudzoziemcami - w tym pisanie artykułów i wygłaszanie referatów 



K_U09 
Wykazuje umiejętność stosowania wybranych zaawansowanych programów informatycznych w zakresie pozyskiwania, 

opracowywania i prezentowania zebranych informacji 

K_U10 
Stosuje właściwe metody nauczania i umiejętności komunikacyjne w procesie dydaktycznym, 

 posiada umiejętność weryfikacji nabytej wiedzy przez studenta 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

K_K01 Wykazuje zdolność do samodzielnego planowania rozwoju zawodowego i umiejętność wspierania innych w tym zakresie  

K_K02 Potrafi efektywnie zarządzać czasem własnym oraz kierowanej przez siebie grupy zadaniowej  

K_K03 Odpowiedzialnie projektuje zadania przeznaczone dla kierowanej przez siebie grupy  

K_K04 
Przejawia zachowania, spójne z komunikatami i oczekiwaniami, formułowanymi  w stosunku do członków kierowanej przez siebie 

grupy zadaniowej 

K_K05 
Potrafi stawiać przed grupą długoterminowe cele, wzbudzając w jej członkach poczucie kompetencji i zdolności opanowania 

pojawiających się trudności  

K_K06 
Przestrzega zasad etycznych w organizacji pracy innych ludzi, mając na uwadze patologiczne zjawiska, mogące wystąpić w miejscu 

pracy  

K_K07 Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do innych ekspertów 

K_K08 Potrafi obiektywnie ocenić wkład pracy własnej i innych kooperantów  

K_K09 Bierze odpowiedzialność za przekazywane treści oraz ich skutki  (w tym za upowszechnianie wyników badań) 

K_K10 Ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej 

 
Program studiów obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu 20.12.2012.                                                                            


