Jesteśmy blisko wrocławian, bo w centrum
systemu opieki zdrowotnej zawsze znajdują się
ludzie – dzięki akcjom profilaktycznym pomagamy
im i dbamy o ich zdrowie.
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Wkręć się w zdrowie publiczne.
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Wydarzenie #razemdlahospicjum, które
przeprowadziliśmy w ramach koła Młodych
Menedżerów, odbiło się szerokim echem
w lokalnych mediach. Wykorzystując narzędzia
social media, zebraliśmy kilka tysięcy złotych na
kupno sprzętu medycznego, który teraz służy
pacjentom jednego z wrocławskich hospicjów.
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Roberta Raczyńska
studiuje zdrowie publiczne,
a bakcyla organizatorskiego
złapała w Studenckim
Kole Naukowym
Młodych Menedżerów.

ZDROWIE PUBLICZNE
3-LETNIE STUDIA LICENCJACKIE
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE
2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze studiami
medycznymi, ale nie widzisz siebie w roli lekarza czy
farmaceuty, to zdrowie publiczne będzie dobrym
wyborem. Tutaj poznasz złożone mechanizmy systemu
opieki zdrowotnej, a po studiach, jako menedżer, będziesz
mógł sam je kształtować.

Kierunek łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych,
prawnych, społecznych i ekonomicznych, jest więc
różnorodnie, a dzięki temu ciekawie.
Wybrałam zdrowie publiczne, bo daje wiele możliwości.
W Polsce wprowadzono ustawę o zdrowiu publicznym.
Gonimy Zachód. Za granicą już od dawna absolwenci
tego kierunku pracują w samorządach, szpitalach,
prywatnych firmach, sanepidach i jednostkach
finansujących świadczenia zdrowotne.

REKRUTACJA NA 3-LETNIE
STUDIA LICENCJACKIE

1=1

PUNKT Z MATURY
(DOWOLNY POZIOM) Z:
JĘZYKA OBCEGO
I DO WYBORU GEOGRAFII,
FIZYKI, BIOLOGII, CHEMII,
MATEMATYKI

PUNKT REKRUTACYJNY
NA UNIWERSYTET
MEDYCZNY WE
WROCŁAWIU

REKRUTACJA NA 2-LETNIE
STUDIA MAGISTERSKIE

Dbamy o kontakty z potencjalnymi pracodawcami. Nasi
absolwenci często znajdują zatrudnienie w miejscach
odbywania praktyk, stażu i wolontariatu. Międzynarodowe
projekty są szansą na zdobycie bezcennego doświadczenia
i poznania nowoczesnych rozwiązań stosowanych przez
najlepsze europejskie szpitale.

UKOŃCZONE STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU:
ZDROWIE PUBLICZNE, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO,
RATOWNICTWO MEDYCZNE, LEKARSKI, LEKARSKODENTYSTYCZNY, KOSMETOLOGIA, DIETETYKA,
ZARZĄDZANIE, EKONOMIA, PRAWO, SOCJOLOGIA

+

Wydział Nauk o Zdrowiu jest największą w regionie
jednostką kształcącą menedżerów i promotorów
zdrowia, ale także pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów,
ratowników medycznych i dietetyków.

PUNKTY ZA ŚREDNIĄ OCEN UZYSKANYCH
Z EGZAMINÓW PODCZAS STUDIÓW
(np. 5,0=5 pkt; 4,45=4,45 pkt)

+

DODATKOWY 1 PUNKT
ZA RECENZOWANĄ PUBLIKACJĘ

Podoba mi się, że już na studiach zdobywam konkretne
umiejętności, sprawdzam się w praktyce – organizuję eventy
zdrowotne, zdobywam pieniądze na organizację konferencji
naukowych i wydarzeń prozdrowotnych, wiem jak sporządzić
biznesplan firmy medycznej czy zaplanować program
promocji zdrowia.

PRZEDMIOTY W TWOIM PLANIE ZAJĘĆ:
•
•
•
•
•

Prawo medyczne
Organizacja i zarządzanie
Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
Promocja zdrowia
Marketing

