
Efekty kształcenia dla podyplomowych studiów 
„MENADŻER USŁUG ZDROWOTNYCH W TURYSTYCE” 

 
Podyplomowe studia „Menadżer Usług Zdrowotnych w Turystyce” należą do obszaru kształcenia w 
zakresie nauk społecznych. 
 
Oznaczenia: 
P              - efekty kształcenia dla studiów podyplomowych. 
W             - kategoria wiedzy, 
U              - kategoria umiejętności, 
K              - kategoria kompetencji społecznych, 
01, 02,      - numer efektu kształcenia. 
 

Symbol Efekty kształcenia 
 Wiedza 

Słuchacz: 

P_W01 Posiada uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych i medycznych podstaw rozwoju człowieka 
oraz zna problemy zdrowotne człowieka w ontogenezie  

P_W02 Analizuje i ocenia krytycznie czynniki warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie organizacją 
sektora zdrowia w nastawieniu na jakość obsługi klienta i rozwój organizacji. 

P_W03 Student zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia związane z doskonaleniem jednostki 
w sytuacji pracy i organizacji 

P_W04 Ma wiedzę z zakresu polityki turystycznej: o rodzajach jej struktur, odpowiedzialnych instytucjach i 
podmiotach, w szczególności o ich podstawowych elementach, organizacji, funkcjonowaniu i 
relacjach między nimi 

P_W05 Posiada wiedzę z zakresu finansów podmiotów świadczących usługi z zakresu turystyki zdrowotnej 
oraz zna podstawowe metody analizy i oceny sytuacji finansowej tych podmiotów   

P_W06 Wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej oraz modele promocji zdrowia  

P_W07 Zna rodzaje więzi społecznych w organizacji i rządzące nimi prawidłowości oraz wie, jak wpływają 
one na proces zarządzania zasobami ludzkimi - ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie zarządzania 
zasobami ludzkimi 

P_W08 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych regulacji prawnych w obszarze turystyki i rekreacji, 
w szczególności w zakresie prowadzenia hotelu i ośrodków świadczących usługi medyczne w 
turystyce 

P_W09 Ma szczególną wiedzę w zakresie zagadnień analizowanych w pracy dyplomowej 

 Umiejętności 
Słuchacz: 

P_U01 Potrafi scharakteryzować specyfikę zmian somatycznych i psychicznych dokonujących się w 
poszczególnych fazach rozwoju ontogenetycznego człowieka. 

P_U02 Potrafi przygotować praktyczny, całościowy plan rozwoju organizacji sektora zdrowia, opisać go i 
zaprezentować 

P_U03 Potrafi dobrać skuteczne strategie, metody i formy interwencji, których celem jest poprawa sytuacji 
życiowych osób starych, odpowiednie ze względu na okoliczności, w jakich się znajdują oraz ich 
punkt widzenia. 

P_U04 Posługuje się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i 
kontroli (pracy, jakości itp.) 

P_U05 Potrafi określić swoje zasoby w roli menedżera, potrafi zarządzać własną karierą oraz planować 
karierę pracowników 

P_U06 Potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej państwa na funkcjonowanie 
podmiotów medycznych i paramedycznych 

P_U07 posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi niezbędnymi w działalności turystycznej 

P_U08 Znajduje materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumie je oraz umie je analizować 



P_U09 Potrafi w sposób komunikatywny scharakteryzować wnioski zawarte w pracy dyplomowej 

 Kompetencje społeczne 
Słuchacz: 

P_K01 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

P_K02 Organizuje i kieruje pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy 
i poza nim 

P_K03 Komunikuje się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazuje swoją wiedzę przy użyciu 
różnych środków przekazu informacji  

P_K04 Kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania 
pomocy 

P_K05 Posiada wysoką świadomość prawną 

P_K06 Adaptuje i działa w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy 

P_K07 Dostrzega problemy związane z propagowaniem zdrowego stylu życia i rozwiązuje je współpracując z 
otoczeniem  

P_K08 Rozwija i skutecznie wykorzystuje zdolności interpersonalne 

P_K09 Posługuje się wiedzą teoretyczną w rozwiązywaniu konkretnego zadania praktycznego 

 

 


