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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 
Jednostka odpowiedzialna za studia Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna    

im. Michała Byliny Czechowskiego 
w Podkowie Leśnej 

Nazwa kierunku studiów Teologia adwentystyczna 

Specjalności Promocja zdrowia z elementami zdrowia 
publicznego 
Promocja zdrowia i urody 
Promocja zdrowia w pracy geriatrycznej 

Poziom studiów 
(studia pierwszego stopnia / studia drugiego 
stopnia / jednolite studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Profil 
(praktyczny / ogólnoakademicki) 

Profil praktyczny 

Forma studiów / czas trwania studiów 
(stacjonarna / niestacjonarna; czas trwania 
studiów 
w semestrach) 

Forma stacjonarna i niestacjonarna 
Czas trwania studiów: 6 semestrów 

Przyporządkowanie kierunku studiów do 
dyscypliny naukowej lub artystyczne, a dla 
kierunku przyporządkowanego do więcej niż 
jednej dyscypliny określenie dla każdej z tych 
dyscyplin procentowego udziału liczby punktów 
ECTS w liczbie punktów ECTS koniecznych do 
ukończenia studiów na danym poziomie, ze 
wskazaniem dyscypliny wiodącej 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Nauki 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.  
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
oraz dyscyplin artystycznych, Dz. U. 2018 poz. 
1818) 

Procentowy udział punktów ECTS koniecznym 
do ukończenia studiów: 
Nauki o kulturze i religii 20 % 
Nauki o zdrowiu 68% Dyscyplina wiodąca 
Pedagogika 12% 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(licencjat / magister) 

Licencjat teologii adwentystycznej 

Język studiów Język polski 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów 
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EFEKTY UCZENIA 

Nazwa kierunku studiów: Teologia adwentystyczna 
Poziom studiów: licencjacki 
Profil: praktyczny 
Specjalność: promocja zdrowia 

Symbol  
 

 

Kierunkowe efekty uczenia się 
 
 
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: 

Odniesienie do 
efektów 
kształcenia       
w zakresie 
nauki o 
kulturze       
i religii, nauki  
o zdrowiu  
i pedagogice 

WIEDZA 

K1p_W01 ma uporządkowana wiedzę na temat zasad i norm etycznych OR1	

K1p_W02 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi 
dziedzinami nauki: humanistycznymi społecznymi i 
medycznymi 

OR1,	OZ1	

K1p_W03 ma wiedzę na temat podstawowych religii świata w aspekcie 
zachowań zdrowotnych i dietetycznych 

OR1,	OZ1	

K1p_W04 zna wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych OR1	

K1p_W05 zna biblijne ujęcie zasad dietetycznych w kontekście 
współczesnych zagadnień żywieniowych 

OR1,	OZ1	

K1p_W06 zna i rozumie biblijne zasady wypoczynku fizycznego i 
duchowego mające wpływ na zdrowie w ujęciu współczesnych 
dowodów naukowych  

OR1,	OZ1	

K1p_W07 posiada niezbędną wiedzę do zrozumienia procesów 
biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, a także 
podstawowy zakres wiadomości z zakresu budowy i czynności 
poszczególnych układów i narządów 

OZ1,	OP1	

K1p_W08 ma podstawową wiedzę z cyklu życia w aspekcie biologicznym, 
psychiczno-duchowym i społecznym 

OZ1,	OR1	

K1p_W09 zna główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne 
ludności Polski i społeczeństwa lokalnego 

OZ1	

K1p_W10 zna podstawowe pojęcia opisujące stan zdrowia populacji OZ1	

K1p_W11 zna definicję pojęć związanych ze zdrowiem i stylem życia OZ1	
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K1p_W12 zna strategie stosowane na różnych poziomach oddziaływań 
profilaktycznych i promocji zdrowia 

OZ1	

K1p_W13 zna zasady bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy OZ1	

K1p_W14 ma wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i 
profilaktyki w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych 

OZ1	OP1	

K1p_W15 zna zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego OZ1	

K1p_W16 zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej OZ1	

K1p_W17 posiada wiedzą z zakresu higieny komunalnej, zakażeń 
szpitalnych  

OZ1	

UMIEJĘTNOŚCI 

K1p_U01 potrafi analizować zagrożenia epidemiologiczne w skupiskach 
ludzi 

OZ1	

K1p_U02 rozumie i właściwie interpretuje istniejące relacje pomiędzy 
zdrowiem a środowiskiem 

OZ1	

K1p_U03 posiada umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych OZ1	OP1	

K1p_U04 potrafi prowadzić edukację z zakresu przeciwdziałań  chorób 
cywilizacyjnych i zakaźnych 

OZ1		

K1p_U05 posiada umiejętność udziału w tworzeniu i wdrażaniu 
lokalnych projektów i programów profilaktycznych 

OZ,	OP1	

K1p_U06 posiada umiejętność udzielania  pomocy przedmedycznej z 
zachowaniem procedur medycznych 

OZ1		

K1p_U07 posiada umiejętność rozpoznawania uzależnień OZ1,	OP1	

K1p_U08 rozumie  zagrożenia wynikające z uzależnień i potrafi 
przekazać wiedzę dla rodziców i wychowawców 

OZ1,	OP1,	OR1	

K1p_U09 potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy zespołów zajmujących 
się rozwiazywaniem problemów funkcjonowania podmiotów 
w ochronie zdrowia  

OZ1	OP1	

K1p_U10 potrafi wskazać wpływ SPA i Wellness na dotychczasowe życie OZ1		

K1p_U11 potrafi wykorzystać programy komputerowe do sporządzania 
dokumentacji 

OZ1	

K1p_U12 potrafi wyszukiwać informacje o charakterze naukowym OZ1		
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K1p_U13 efektywnie prezentuje własne poglądy, wątpliwości i sugestie 
popierając je argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów 

OZ1,	OP1,	OR1	

K1pU14 różnicuje czynniki kształtujące stan zdrowia społeczeństwa i 
rozumie zasady profilaktyki i promocji zdrowia 

OZ1,	OP1	

K1pU15 wykazuje umiejętność aktywnego słuchania OZ1,	OP1,OR1	

K1pU16 wykazuje umiejętności holistycznego podejścia do starszego 
człowieka 

OZ1,	OP1,OR1	

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1p_K01 ma świadomość systematycznego uzupełniania wiedzy i 
rozwijania profesjonalnych umiejętności z wykorzystaniem 
różnych źródeł 

OZ1		

K1p_K02 zna zakres wykonywanych zadań zawodowych oraz wie do 
kogo zwrócić się o pomoc 

OZ1		

K1p_K03 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie 
promocji i edukacji zdrowotnej 

OZ1,	OP1	

K1p_K04 przejawia szacunek wobec każdej osoby  i przestrzega jej praw 
obywatelskich 

OZ1,	OP1	

K1p_K05 stosuje zasady etyczne i szanuje godność drugiego człowieka OZ1,	OP1,	OR1	

K1p_K06 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 
zawodowe 

OZ1,	OP1,	OR1	

K1p_K07 dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 
wykonywania zadań właściwych dla podjętej działalności 
zawodowej 

OZ1,	OR1	

K1p_K08 potrafi brać odpowiedzialność za działania własne oraz 
właściwie organizować pracę własną  

OP1,	OR1	

K1p_K08 docenia rolę działań na celu ograniczenia stresu i jego 
negatywnych skutków 

OP1,	OR1	

 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach 

K1p (przed podkreślnikiem) - skrót nazwy: efekty kształcenia (K) dla studiów pierwszego stopnia (1), 
profil praktyczny (p), 

Jedna z liter W, U, K (po podkreślniku) -  skrót nazwy: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 
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Cyfry (po podkreślniku) - numery efektu w obrębie kategorii, cyfry od 1 do 9 poprzedzone są 0 

OR1 -  skrót nazwy: kształcenia w obszarze nauk o kulturze i religii dla studiów pierwszego  stopnia 

OP1 -  skrót nazwy: efekty kształcenia w obszarze pedagogiki dla studiów pierwszego  stopnia 

OZ1 -  skrót nazwy: efekty kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu dla studiów pierwszego  stopnia 

 


