
 

 

Zaproszenie 

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Wydział Nauk o Zdrowiu – zapraszają  

na dwusemestralne studia podyplomowe Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych. 

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, 

stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, 

jednostkach edukacyjnych oraz wszystkich pozostałych instytucjach realizujących funkcje i zadania 

zdrowia publicznego. 

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych Interdyscyplinarne zastosowania badań 

epidemiologicznych jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny, lekarza dentysty, lekarza 

weterynarii lub tytułu zawodowego magistra: pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji, analityki medycznej, 

kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, elektroradiologii, zdrowia publicznego, biotechnologii, technologii 

żywności i żywienia człowieka, ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, chemii, biologii, fizyki, 

ekonomii, zarządzania, administracji publicznej. 

Racjonalne podejmowanie decyzji w ochronie zdrowia możliwe jest jedynie w oparciu o rzetelne 

informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej społeczeństwa oraz czynników  

ją warunkujących. Niezbędne jest również posiadanie dowodów na temat skuteczności  

i efektywności wdrażanych programów i polityk w zdrowiu publicznym. Badania epidemiologiczne 

stanowią podstawowe narzędzie pomiaru sytuacji zdrowotnej, potrzeb zdrowotnych oraz wyników 

zdrowotnych i kosztów podejmowanych działań w ochronie zdrowia. 

Celem studiów podyplomowych Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych jest 

przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i 

kompetencje umożliwiające funkcjonowanie  

w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia 

populacji. Dlatego też program studiów obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, 

środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, statystyki, nadzoru 

sanitarno-epidemiologicznego, monitoringu stanu zdrowia populacji, metodologii badań 

epidemiologicznych, oceny technologii medycznych, promocji zdrowia oraz aspektów prawnych w 

ochronie zdrowia. 

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 241 godzin. Kadra nauczająca składa się głównie ze 

specjalistów w dziedzinie epidemiologia i zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie 

doświadczenie w pracy dydaktycznej jak również w praktyce epidemiologii i zdrowia publicznego. Do 

niniejszego zaproszenia dołączam program studiów, wraz z wykazem wykładowców. 
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Program studiów podyplomowych ma charakter praktyczny, umożliwiając wykorzystanie nabytej 

wiedzy i umiejętności w ocenie stanu zdrowia populacji, szacowaniu potrzeb zdrowotnych i planowaniu 

ich zabezpieczenia, tworzenia programów promocji zdrowia i programów polityki zdrowotnej oraz 

ewaluację działań podejmowanych w zdrowiu publicznym. 

Studia podyplomowe Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych rozpoczynają się 

w październiku 2017 roku.  

Nabór na studia rozpoczyna się 1 maja 2017 roku i trwa do 29 września 2017 roku.  

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie.  

Kandydat na studia podyplomowe rejestruje się w portalu rekrutacyjnym UMB „Internetowa 

Rekrutacja Kandydatów”. 

Wszelki pytania dotyczące rekrutacji można również kierować na adres  

e-mail: epidemiologia@umb.edu.pl 

Cena studiów podyplomowych – 4250 zł (płatne w dwóch ratach – 2125 zł za semestr). 

W załączeniu przesyłamy ulotkę informacyjną oraz program studiów. 

 

        Z poważaniem 

Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska  

Kierownik studiów podyplomowych 
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