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INZYNIERIA
OCHRONY ZDROWIA
I PROMOCJA

analiza i opracowywanie danych epidemiologicznych

zarzadzanie organizacjami zdrowia publicznego

tworzenie i realizacja projektów i działan
w obszarze ochrony zdrowia

ocena ryzyka zagrozen dla zdrowia
i zycia człowieka

planowanie i realizacja działan
z zakresu promocji zdrowia,
edukacji zdrowotnej
i ochrony zdrowia4

.



posługiwanie sie aparatura laboratoryjna,
maszynami i narzedziami w procesie produkcji

badania i ocena jakosci surowców
i gotowych produktów kosmetycznych

BEZPIECZENSTWO
PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

* sciezka kształcenia na kierunku Inzynieria ochrony
  zdrowia i promocja

analiza jakosci i bezpieczenstwa surowców, półproduktów
i gotowych produktów kosmetycznych

zarzadzanie jakoscia i produkcja
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BEZPIECZENSTWO
ZYWNOSCI

znakowanie produktów zywnosciowych

rozpoznawanie i niwelowanie działania
zwiazków chemicznych w produkcji zywnosci

promocja praktycznych rozwiazan
sprzyjajacych ochronie zdrowia i srodowiska

ocena sensoryczna i organoleptyczna surowców
i substancji wykorzystywanych w procesie
produkcji oraz gotowych produktów zywnosciowych

* sciezka kształcenia na kierunku Inzynieria ochrony
  zdrowia i promocja
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Sciezka kształcenia: Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci`` ` ``

kontrola bezpieczenstwa i jakosci zywnosci

niwelowanie działania szkodliwych zwiazków chemicznych
w zywnosci

zarzadzanie produkcja w przemysle spozywczym

znakowanie produktów zywnosciowych

technologia zywnosci



wykonywanie analiz chemicznych
i zykochemicznych

przeprowadzanie analiz jakosciowych i ilosciowych
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych

CHEMIA OGÓLNA

kontrola i audyt jakosci procesów
technologicznych

wdrazanie nowych preparatów
do procesu produkcji

opracowywanie i wdrazanie nowych metod
analitycznych zgodnie z obowiazujacymi
wymaganiami
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PIELEGNIARSTWO
3-letnie studia licencjackie
(stacjonarne i niestacjonarne) 

Program studiów na kierunku Pielegniarstwo
opracowany jest zgodnie z załacznikiem nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowujacego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
farmaceuty, pielegniarki, połoznej, diagnosty
laboratoryjnego, zjoterapeuty i ratownika
medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573).

PARTNER STRATEGICZNY
KIERUNKU PIELEGNIARSTWO
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TECHNOLOGIA
KOSMETYKU

prowadzenie badan próbek
masy kosmetycznej oraz komponentów

rejestracja produktów kosmetycznych
wprowadzanych na rynek europejski

tworzenie dokumentacji dla produktów
kosmetycznych na potrzeby klientów
zagranicznych oraz krajowych

wykonywanie analiz zykochemicznych
o charakterze ilosciowym i jakosciowym
surowców oraz wyrobów gotowych

tworzenie receptur kosmetyków, równiez
z uwzglednieniem kosmetyków certykowanych
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werykacja błedów w odzywianiu
i wdrazanie metod zmiany
nawyków zywieniowych

 uczestniczenie  w leczeniu zywieniowym
pod nadzorem lekarza

 prowadzenie poradnictwa zywieniowego
dla ludzi zdrowych jak i chorych

 edukowanie w obszarze
zdrowego trybu zycia
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stypendia socjalne, zapomogi dla studentów

potrzebujacych wsparcia nansowego

s typendia rektora dla studentów

za wybitne osiagniecia

n agrody rektora oraz nagrody ufundowane

przez interesariuszy zewnetrznych dla

wyrózniajacych sie studentów

o rganizacje studenckie: koła naukowe,

kluby praktycznego przygotowania zawodowego

p raktyki zawodowe przygotowujace do

wejscia na rynek pracy

w sparcie studentów ze szczególnymi potrzebami –

indywidualizacja procesu kształcenia

program Erasmus+ mobilnosć studencka
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WSPARCIE STUDENTÓW W NAUCE I ROZWOJU

ORAZ WEJSCIU NA RYNEK PRACY



udogodnienia i wsparcie studentów

z niepełnosprawnosciami – dostosowanie procesu

kształcenia do potrzeb OzN 

k onkursy promujace umiejetnosci zawodowe

lub aktywnosć naukowa

 nansowanie aktywnosci studentów w konferencjach

ogólnopolskich i miedzynarodowych

 nansowanie działalnosci aplikacyjnej

i rozwojowej studentów

przedsiewziecia edukacyjne i popularyzujace

wiedze w zakresie prowadzonych kierunków studiów

s zerokie wsparcie organizacyjne i administracyjne

b iuro karier

WSPARCIE STUDENTÓW W NAUCE I ROZWOJU

ORAZ WEJSCIU NA RYNEK PRACY
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wgrana fotograa w e-systemie

oryginał zaswiadczenia
lekarskiego od lekarza
medycyny pracy

22 562 35 00

kserokopia swiadectwa maturalnego

kserokopia dyplomu ukonczenia
studiów wyzszych

kserokopia suplementu
do dyplomu

potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

potwierdzenie opłaty wpisowej

STUDIA I i II STOPNIA

potwierdzenie opłaty za ELS

semestr zimowy: od 15 marca do 25 wrzesnia

semestr letni: od 15 listopada do 25 lutego

podanie rekrutacyjne

TERMINY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY

BIURO
REKRUTACJI
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