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Szanowna Pani/ Szanowny Panie, 

 

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie kierunkiem studiów „Zdrowie Środowiskowe”! 

Jak dobry jest to wybór przekonacie się Państwo już w trakcie studiów. W Polsce 

dramatycznie brakuje specjalistów w zakresie oceny wpływu czynników środowiskowych  

na zdrowie. Nagłośniony przez media problem smogu wyraźnie ujawnił te braki. Ponadto, 

aktualna sytuacja epidemiczna wywołana koronawirusem dowodzi, że to środowisko trzeba 

badać, bo zmiany w nim zachodzące prowadzą do powstania takich mutacji  

u mikroorganizmów, które są/mogą być patogenne dla ludzi. 

Brak specjalistów na rynku pracy to gwarancja zatrudnienia dla naszych absolwentów. 

W 2017 roku uzyskaliśmy tytuł „Studiów z przyszłością” nadawany przez zewnętrzną, niezależną 

instytucję, potwierdzający, że w trakcie studiów przekazujemy nowoczesną wiedzę  

i umiejętności oczekiwane przez pracodawców. Co więcej, jako jedyni w północnej Polsce 

posiadamy certyfikat nadzwyczajny „Lidera Jakości Kształcenia”. 

Mamy szerokie kontakty z pracodawcami, znamy ich oczekiwania w stosunku  

do pracowników. W trakcie studiów oferujemy wizyty studyjne, praktyki i płatne staże  

w prestiżowych firmach, które często kończą się ofertą pracy. Oferowane naszym absolwentom 

zarobki oraz ścieżki rozwoju są atrakcyjne dla młodych ludzi. Dodatkowo,  

już na 1 roku studiów przyznawane są stypendia naukowe w kwocie 3000 zł/rok.  

 

Po skończeniu studiów będziesz bezkonkurencyjny na rynku pracy jako: 

• specjalista ds. zdrowia środowiskowego;  

• specjalista/inspektor BHP; 

• edukator zdrowia środowiskowego; 

• specjalista ds. bezpieczeństwa żywności (HACCP); 

• specjalista ds. zarządzania jakością, środowiskiem i BHP; 
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• ekspert ds. oceny ryzyka zdrowotnego; 

• specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko; 

• specjalista ds. prawa żywnościowego; 

• specjalista ds. kontroli jakości; 

• specjalista ds. epidemiologii i higieny; 

• specjalista ds. substancji chemicznych i ich mieszanin (REACH).  

 

Dodatkowo, możesz znaleźć pracę w administracji państwowej i samorządowej  

w wydziałach zdrowia i środowiska. Co więcej, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz 

zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego można zostać specjalistą w ochronie zdrowia 

do spraw zdrowia środowiskowego. 

 

Jeżeli nie jesteś pewna/y wyboru kierunku „Zdrowie Środowiskowe” zadzwoń  

i porozmawiaj z nami. Wyjaśnimy wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie! ☺  

Zapraszamy do kontaktu. 

Kierownik kierunku: 
prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska 
lidia.wolska@gumed.edu.pl 

Adres: Dębowa 23 A, 80-204, Gdańsk 

Tel.: 58 349 19 39 lub 605 29 71 95  
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