
ZDROWIE ZDROWIE ZDROWIE ZDROWIE 

ŚRODOWISKOWEŚRODOWISKOWEŚRODOWISKOWEŚRODOWISKOWE

Gdańsk, 2015 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem 
Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny 

Morskiej i Tropikalnej

nowy kierunek studiów

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl



www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl

70 proc. Polaków kończy niewłaściwy kierunek studiów 

Dominika Staniewicz, ekspert rynku pracy, 
Business Centre Club

• Młodzi ludzie nie planują bardzo wielu rzeczy, a tym bardziej wykształcenia.

• Polacy nieświadomie wybierają kierunki studiów, a ich późniejsze oczekiwania co
do zatrudnienia i wynagrodzenia są niedopasowane do rynku pracy.

• Same studia nie gwarantują bowiem sukcesu na rynku pracy, a jedynie pomagają
się na nim odnaleźć.

• A zatem warto jest racjonalnie zastanowić się nad wyborem studiów i dalszym
przebiegiem kariery zawodowej
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70 proc. Polaków kończy niewłaściwy kierunek studiów 

Studia 

licencjackie lub inżynierskie
(3 lub 3,5 lat)

Studia 

magisterskie
(2 lata)

Jednolite studia 

magisterskie
(5 lat)

-lekarski
-farmacja

-prawo

Studia 

doktoranckie
(4 lata)

Barcelona

Oxford

Ghent

System Boloński
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Jeśli masz w sobie coś 

z Sherlocka Holmes'a, lub dr House'a 

to jesteś tym kogo szczególnie zapraszamy 

do studiowania na naszym kierunku! 

ZDROWIE ZDROWIE ZDROWIE ZDROWIE 

ŚRODOWISKOWEŚRODOWISKOWEŚRODOWISKOWEŚRODOWISKOWE
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Czym się zajmuje?

Zdrowie środowiskowe określa wpływ jaki ma 
środowisko na zdrowie człowieka.

Obejmuje ono aspekty zdrowia człowieka 
determinowane przez czynniki fizyczne, chemiczne, 

biologiczne, społeczne i psychospołeczne występujące 
w środowisku.

Co to jest?

Zdrowie środowiskowe zajmuje się oceną, poprawą, 
kontrolowaniem i efektywnym zapobieganiem występowania 

w środowisku czynników, które mogą mieć potencjalnie 
negatywny wpływ na zdrowie obecnych i przyszłych 

pokoleń. 

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE
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Rozwój gospodarczy
negatywne skutki dla środowiska 

i zdrowia ludzi
POWIETRZE

WODA

HAŁAS

ŻYWNOŚĆ

GLEBA

METROPOLIA



Pomiar natęzenia hałasu w szkole przed lekcjami 

7.30-8.00
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Pomiar natęŜęnia hałasu na dyskotece szkolnej
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Raport z przeprowadzonych badań w Gimnazjum nr 1 im Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej Aneta Karkoszka, 
Joanna Antolec, Raba Wyżna 17.03.2006r



Początki …
zdrowie środowiskowe na świecie

od 1935 roku
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Zdrowie środowiskowe w Unii Europejskiej
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Pola zdrowia Marca Lalonde’a

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
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ZDROWIE I DOBRE 
SAMOPOCZUCIE 

CZŁOWIEKA

Czynniki wpływające na zdrowie człowieka

działania 
służby zdrowia

czynniki 
genetyczne 

czynniki 
środowiskowe: 

• fizyczne
(naturalne oraz 
stworzone przez 
człowieka), 

• chemiczne,
• biologiczne
• środowisko 

społeczne 
życia, pracy, 
nauki

styl życia 



Kierunek: Zdrowie środowiskowe
Pierwsza edycja: rok akademicki 2010/2011

WNoZ, Gdański Uniwersytet Medyczny
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Studiując na 
studiach I stopnia 

zdobędziesz wiedzę 
z zakresu: 

PRAWA
NAUK 

PRZYRODNICZYCH
NAUK MEDYCZNYCH

•Podstawy zarządzania

• Instrumenty 
zarządzania 
środowiskiem

•Systemy zarządzania 
środowiskiem i BiHP

•Propedeutyka 
medycyny

•Toksykologia

•Epidemiologia

•Ocena  ryzyka 
zdrowotnego

• Podstawy prawa

• Prawo Ochrony 
Środowiska

• Prawo Ochrony Pracy

• Prawo Ochrony 
Zdrowia

ZARZĄDZANIA

•Chemia i Fizyka 
środowiska

•Biochemia

•Ekologia

•Mikrobiologia

•Modelowanie

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl
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Zajęcia realizowane są w nowocześnie 
wyposaŜonych laboratoriach 

i salach komputerowych  
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Obszary, w których poszukiwani są specjaliści 
ds. zdrowia środowiskowego:

Działalność gospodarcza: 
specjalista ds. zarządzania:

• bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18000)
• środowiskiem (ISO 14001)

• jakością (ISO 9001)

• bezpieczeństwem Ŝywności (HACCP)

Administracja UE i 
administracja państwowa

Szkoły wyŜsze, średnie
i centra edukacyjne

– edukacja w zakresie 
zdrowia środowiskowego

Jednostki naukowo-
badawcze

Jednostki samorządowe 
(Wydziały Zdrowia

i Środowiska i in.)

Jednostki zajmujące się 
zdrowiem publicznym, 

epidemiologią i środowiskiem 

(np. Inspekcja Sanitarna, WIOŚ, 

RZGW, ZHW, PIP)

Firmy szkoleniowe i konsultingowe:
•Specjalista ds.:

-ocen oddziaływania na środowisko OOŚ
-ocen ryzyka zdrowotnego i środowiskowego

Działalność gospodarcza:
•specjaliści/inspektorzy BiHP

•Specjaliści ds. REACH 

sądownictwo



Nabędziesz 
umiejętności:
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obsługi 
specjalistycznych 

programów 
komputerowych

opisu procesów 
ekologicznych

rozpoznawania 
środowiskowych źródeł 
narażenia człowieka na 

czynniki szkodliwe 
(fizyczne, chemiczne, 

biologiczne)

powiązania czynników 
szkodliwych z 

chorobami o etiologii 
środowiskowej

rozpoznawania 
środowiskowych 

uwarunkowań 
zdrowia człowieka, 
zbiorowości ludzi 
we wzajemnych 

między nimi 
relacjach

charakteryzowania 
wpływu czynników 
środowiskowych na 
organizm człowiekastosowania metod 

oceny ryzyka 
środowiskowego 

korzystania ze źródeł 
informacji

wdrażania systemów zarządzania 
środowiskiem, bezpieczeństwem i 

higieną pracy oraz wdrażania 
innych narzędzi  środowiskowych



ZDROWIE 
ŚRODOWISKOWE

Promotor zdrowia Edukator ekologiczny
Specjalista BiHP Audytor ekologiczny
Inspektor bezpieczeństwa i 
higieny pracy* (zawód szkolny: 
Technik BiHP)

Pozostały średni personel ochrony 
środowiska, medycyny pracy i BiHP

Specjalista ochrony środowiska Technik analizy i monitoringu 
środowiska

Inspektor ochrony środowiska Specjalista do spraw pozyskiwania 
funduszy

Pozostali inspektorzy 
bezpieczeństwa pracy, 
kontrolerzy jakości wyrobów i 
pokrewni

Specjalista do spraw Ocen 
Oddziaływania na Środowisko

Epidemiolog Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych

Pozostali nauczyciel akademicki Pozostali nauczyciele szkół 
podstawowych

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl



firmy produkcyjne: 
specjalista ds. systemów zarządzania: 

- bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18 000)
- środowiskiem (ISO 14 001)            
- jakością (ISO 9 001)                  .

Gdzie znajdziesz pracę ?

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl

Specjalista ds. jakości

Specjalista ds. systemów zarządzania jakością

http://www.firma.egospodarka.pl/zarobki/jakosc/pelnomocnik-dyrektor-ds-jakosci/



firmy produkcyjne: 
specjalista ds. systemów zarządzania: 

- bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18 000)
- środowiskiem (ISO 14 000)            
- jakością (ISO 9 000)                  .

Gdzie znajdziesz pracę ?

http://www.firma.egospodarka.pl/zarobki/jakosc/pelnomocnik-dyrektor-ds-jakosci/

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska

Specjalista ds. ochrony środowiska

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl



administracja: specjalista ds.: 
- ocen oddziaływania na środowisko
- zdrowia środowiskowego

Gdzie znajdziesz pracę ?

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Strażacka , 22-100 Chełm,

Dyrektor Wydziału:

Irena Żółkiewska
tel. (082) 565-26-57, 565-22-23 wew. 150

Jak załatwić sprawę w wydziale

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska naleŜą w szczególności sprawy: 
•udostępniania i rozpowszechniania informacji o środowisku,

•ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
•ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji,

•pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,

•kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
•ochrony wód i gospodarki wodno - ściekowej,

•ochrony powierzchni ziemi,
•gospodarowania odpadami,

•ochrony powietrza i ochrony przed hałasem,

•ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
•ochrony świata zwierzęcego i roślinnego,

•ochrony gruntów leśnych,
•ochrony obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych,

•zasad gospodarowania złoŜami kopalin związanych z eksploatacją złóŜ,

•wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
•rejestracji sprzętu pływającego,

•odpowiedzialności administracyjnej za negatywne oddziaływanie na środowisko,
pozyskiwania środków finansowych na działania proekologiczne z funduszy celowych.
Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszerze gmin

Miasto i Urząd CHEŁM



Administracja Unii Europejskiej, administracja państwowa i lokalna (Wydziały Zdrowia i 
Środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i lokalnej)

Gdzie znajdziesz pracę ?



firmy produkcyjne: 
Specjalista ds. systemów zarządzania: 
- bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18 000).

Gdzie znajdziesz pracę ?

Renesans specjalisty ds. bhp
Dariusz Brzostek
2008-12-29, ostatnia aktualizacja 2008-12-29 11:13 
Firmy w całym kraju szukają specjalistów od bezpieczeństwa i higieny pracy. I oferują bardzo 
atrakcyjne warunki. Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe, zaostrzone przepisy w tej 
dziedzinie.

Jakich osób szukają pracodawcy? Idealny powinien mieć wyższe wykształcenie. Najlepiej, gdy 
ukończył specjalistyczne studia podyplomowe o kierunku ochrona środowiska, bhp lub ochrona 
przeciwpożarowa. Powinien też mieć co najmniej dwa lata doświadczenia, znać jeden język obcy 
(najlepiej angielski), być gotowym do przeprowadzki. Z badań przeprowadzonych od marca do 
sierpnia przez firmę rekrutacyjną Antal International wynika, że zwykły specjalista w tej branży 
oczekuje 6-8 tys. zł wynagrodzenia. Koordynator bhp podejmie pracę w firmie za 8-10 tys. zł. 
Kierownik bhp w jednym zakładzie chce zarabiać od 10 do 14 tys. zł, a kierownik działu bhp w 
jednym lub kilku zakładach 12-16 tys. zł.

Specjalista ds. BHP - zarobki brutto
Dane z badania jesień 2010:
Średnia: 4 393 zł

http://www.firma.egospodarka.pl/zarobki/jakosc/pelnomocnik-dyrektor-ds-jakosci/

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl



Gdzie znajdziesz pracę ?
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firmy szkoleniowe i konsultingowe i administracja: 
specjalista ds.: 

- ocen oddziaływania na środowisko
- zdrowia środowiskowego

28-09-2011 
Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko
Heko Sp. z o.o.: Specjalista ds. ocen oddziaływania 
na środowisko Do głównych zadań w/w osoby będzie 
należało: ocena planów, projektów i przedsięwzięć w 

zakresie środowiskowym i planistycznym; 
opracowywanie w pełnym zakresie Kart 
informacyjnych oraz Raportów o oddziaływaniu na 
środowisko; opracowywanie wniosków...



jednostki zajmujące się zdrowiem publicznym i epidemiologią

Gdzie znajdziesz pracę ?

Państwowa Inspekcja
Sanitarna (PIS, zwyczajowa
nazwa: Sanepid) –
wyspecjalizowana instytucja
wykonująca zadania z zakresu
zdrowia publicznego, poprzez
sprawowanie kontroli i nadzoru
nad warunkami higieny w różnych
dziedzinach życia.
Inspekcja gromadzi również dane
epidemiologiczne dotyczące
niektórych chorób oraz wydaje
decyzje w zakresie chorób
zawodowych.

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl



Gdzie 
znajdziesz 
pracę ?
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Gdzie znajdziesz 
pracę ?
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Gdzie znajdziesz pracę ?
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Gdzie znajdziesz pracę ?

edukacja
nauka



Zapraszamy do studiowania na kierunku

Zdrowie Środowiskowe



Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

e-mail: zdrowiesrodowiskowe@gumed.edu.pl

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl

Stypendia naukowe i 
socjalne juŜ na 
pierwszym roku 

studiów!

W roku akademickim 2015/2016  kandydaci zobowiązani 
są zdać egzamin maturalny z: biologii, chemii lub fizyki lub 

matematyki (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)

W roku akademickim 2015/2016  kandydaci zobowiązani 
są zdać egzamin maturalny z: biologii, chemii lub fizyki lub 

matematyki (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)

Rekrutacja przez stronę internetową GUMed
www.rekrutacja.gumed.edu.pl



JEDNOLITE MAGISTERSKIE

• Lekarski

• Lekarsko–dentystyczny

• Farmacja

• Analityka medyczna

LICENCJACKIE

• Dietetyka

• Zdrowie publiczne

• Fizjoterapia

• Pielęgniarstwo

• Położnictwo

• Ratownictwo medyczne

• Elektroradiologia

• Techniki dentystyczne

• Zdrowie środowiskowe

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl

Jaki kierunek wybrać?



Zasady rekrutacji 
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Zasady rekrutacji 
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