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CZYM JEST ZDROWIE ŚRODOWISKOWE?



ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

CZŁOWIEK I JEGO ZDROWIE W CENTRUM UWAGI!



ŻADNA UCZELNIA W KRAJU NIE OFERUJE 

EDUKACJI 
W TAKIM ZAKRESIE!

Zdrowie 
środowiskowe łączy 

4 obszary kształcenia



Zapewnienie, że żywność jest bezpieczna do spożycia

Bezpieczeństwo na miejscach pracy

Zagwarantowanie, iż czynności związane z pracą 
wykonywane są bezpiecznie

Ustawodawstwo środowiskowe jest egzekwowane 
(w tym oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko)

Otoczenie gospodarcze nie powoduje uciążliwości 
okolicznym mieszkańcom

Badania wpływu środowiska (w tym zmian klimatu) 
na zdrowie człowieka

Poszukiwania przyczyn chorób (w tym chorób cywilizacyjnych) 
uwarunkowanych środowiskiem/otoczeniem

Specjalista ds. zdrowia środowiskowego 
jest odpowiedzialny za:



Specjalista ds. BHP

• Po studiach II stopnia (magisterskich) na
kierunku zdrowie środowiskowe i BHP

• Po rocznym stażu w służbie BHP



jedyny kierunek 

studiów 

posiadający taki 

certyfikat 
w północnej Polsce! 

CERTYFIKATY



Zdrowie środowiskowe obejmuje aspekty
zdrowia człowieka determinowane przez
czynniki występujące w środowisku

fizyczne

chemiczne

biologiczne

społeczne

psychospołeczne



Zdrowie środowiskowe 
to NIE

ochrona środowiska!



Środowisko, w którym żyjemy nie jest nam obojętne!



Nasi studenci znają odpowiedzi m.in. na pytania

Czy wiesz czym oddychasz? Czy wiesz co pijesz?

Czy wiesz co jesz?Czy wiesz z kim/czym mieszkasz?



Studiując na studiach 

I stopnia ZŚ zdobędziesz 

wiedzę z zakresu 

PRAWA
NAUK 

PRZYRODNICZYCH
NAUK MEDYCZNYCH

• Podstawy 
zarządzania

• Instrumenty 
zarządzania 
środowiskiem

• Systemy 
zarządzania 
środowiskiem i 
BHP

• Oceny ryzyka

• Propedeutyka 
medycyny

•Higiena 

• Toksykologia

•Medycyna 
środowiskowa

• Epidemiologia

•Ocena  ryzyka 
zdrowotnego

• Podstawy prawa

• Prawo Ochrony 
Środowiska

• Prawo Ochrony 
Pracy

• Prawo Ochrony 
Zdrowia

ZARZĄDZANIA

•Chemia i fizyka 
środowiska

• Biochemia

• Ekologia

•Mikrobiologia

•Modelowanie

• Ekotoksykologia 



Studiując na studiach 
II stopnia ZŚ i BHP zdobędziesz 

wiedzę 
z zakresu

PRAWA i NAUK 

SPOŁECZNYCH

NAUK 

PRZYRODNICZYCH

NAUK 

MEDYCZNYCH

• Ryzyko zdrowotne 
w warunkach pracy

• Ergonomia i higiena 
pracy

• Zarządzanie 
projektami

•Narzędzia zarządzania 
środowiskiem

• Ekonomika i kontroling 
BHiP

•Medycyna 

środowiskowa

•Ochrona zdrowia 

w warunkach pracy

•Międzynarodowe 

problemy zdrowia

•Czynniki ryzyka 

środowiskowego –
metodologia badań 

epidemiologicznych

• Psychologia 
społeczna

•Współczesne 
wyzwania w 
zapewnieniu jakości 
życia

• Polityka ekologiczna 
i społeczno-
środowiskowe aspekty 
procesu urbanizacji

• Etyka, a środowisko

ZARZĄDZANIA

• Biologia 
molekularna

• Biostatyka

• Zapewnienie 
jakości pomiarów 
analitycznych

• Ekotoksykologia 
i prognozowanie 
jakości środowiska



Zbieranie puzzli…

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

Dominika Staniewicz, ekspert rynku pracy, Business Centre Club

• W czasie studiów dojrzewasz i wzrasta Twoja świadomość

• Poznajesz funkcjonowanie różnych środowisk na rynku pracy

• Studia na kierunku zdrowie środowiskowe pomogą Ci 
odnaleźć obszar, który może być Twoim zawodem

• Zbierasz puzzle swojego wykształcenia – Dyplom studiów I 
stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia (magisterskich), 
zarówno na kierunku zdrowie środowiskowe, jak 
i na innych kierunkach studiów



obsługi 

specjalistycznych 

programów 

komputerowych

opisu procesów 

ekologicznych 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

i ryzyka zdrowotnego 

korzystania ze źródeł 

informacji 

i baz danych

wdrażania systemów 

zarządzania środowiskiem, 

bezpieczeństwem 

i higieną pracy oraz 

wdrażania innych narzędzi  

środowiskowych

Nabędziesz 

umiejętności





Działalność gospodarcza – specjalista 
ds. zarządzania:

• bezpieczeństwem i higieną pracy 
(ISO 45001)

• środowiskiem (ISO 14001)
• jakością (ISO 9001)
• bezpieczeństwem żywności (HACCP)

Administracja UE 

i administracja państwowa

Szkoły wyższe, 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
- ocen ryzyka środowiskowego
- kontroli jakości środowiska

Działalność gospodarcza:
•specjaliści/inspektorzy BHP,
•Specjaliści ds. REACH,
•Specjalista ds. ochrony 
środowiska  

Sądownictwo 

Gdzie znajdziesz pracę?
Działalność gospodarcza:
•Specjalista ds. pomiarów emisji zanieczyszczeń
• Edukator zdrowia
•Specjalista ds. oceny ryzyka środowiskowego 
i zdrowotnego (risk assessment)



Absolwent zdrowia środowiskowego po uzyskaniu dyplomu 
pozostaje bezrobotny tylko przez tydzień!

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych 



Gdzie znajdziesz pracę?

woj. 
pomorskie

Polska

Specjalista  ds. BHP



Gdzie znajdziesz pracę?

Nauka Edukacja



Gdzie znajdziesz pracę?

Działalność gospodarcza



Gdzie 
znajdziesz 

pracę?



Jeśli masz w sobie coś 

z SHERLOCKA HOLMES'A, 
lub DR. HOUSE'A 

to jesteś tym, kogo szczególnie zapraszamy
do studiowania na kierunku
ZDROWIE ŚRODOWISKOWE! 



http://rekrutacja.gumed.edu.pl/

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl







Studenckie Koło Naukowe 
Zdrowia Środowiskowego 

i Epidemiologii 

przy Zakładzie Toksykologii 
Środowiska

im. prof. Juliana Aleksandrowicza



Patron SKN – prof. Julian Aleksandrowicz



Targi edukacyjne 



Dzień Otwarty GUMed 



Medyczny Dzień Nauki



Piknik na Zdrowie 



Wyjazdy naukowe







Laboratorium chemiczne



Sala seminaryjna



Pracownia chromatografii gazowej



Pracownia chromatografii cieczowej



Sala komputerowa



Pracownia ekotoksykologiczna





Pracownia mikrobiologiczna



Pracownicy Zakładu Toksykologii Środowiska



Stypendia już na I roku!



Tak było w 2020 roku



Tak było w 2019 roku 



Tak było w 2018 r. 

Stypendia już na I roku!



Media społecznościowe 
Facebook

@zdrowiesrodowiskoweGUMed

Instagram 

@zdrowiesrodowiskowe

Dołącz do nas!





Dlaczego zdrowie środowiskowe?

Wysoka jakość kształcenia potwierdzona certyfikatami

Wyspecjalizowana kadra dydaktyczna

Nowoczesne laboratoria i sale komputerowe 

Stypendia naukowe i socjalne już na pierwszym roku 
studiów!

Wizyty studyjne w organizacjach z otoczenia 
gospodarczego

Praktyki zawodowe w firmach po II i IV roku studiów

A ponadto morze możliwości! 



Masz więcej pytań? 
Chętnie pomożemy!

@zdrowie.srodowiskoweGUMed

http://zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl

zdrowiesrodowiskowe@gumed.edu.pl

+48 58 349 19 34

+48 58 349 19 35



Film promocyjny kierunku

https://youtu.be/pHt1JWDQ6c0

https://youtu.be/pHt1JWDQ6c0


Dziękuję za uwagę ☺

https://facebook.com/zdrowie.srodowiskoweGUMed 

www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl

Zapraszamy do studiowania na kierunku

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE


