
Zagadnienia na egzamin dyplomowy 

 

kierunek ZDROWIE PUBLICZNE 

 

1. Rozwój koncepcji zdrowia 

2. Modele systemów opieki zdrowotnej 

3. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej 

4. Główne zagrożenia zdrowia społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz strategie ich 

prewencji 

5. Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych w żywności 

6. Usługa zdrowotna jako produkt marketingowy 

7. Rola i zadania systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce 

8. Najważniejsze wyzwania dla polityki społecznej we współczesnej Polsce 

9. Praca jako wartość instrumentalna i autoteliczna 

10. Czynniki wpływające na decyzje gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji 

11. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

12. Znaczenie funkcjonowania Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą 

13. Typy badań w epidemiologii 

14. Zasady organizacji i prowadzenia badań populacyjnych w medycynie 

15. Podstawowe metody badania zależności statystycznych w zastosowaniu do analiz 

uwarunkowań stanu zdrowia 

 

SOCJOTERAPIA 
 

16. Psychoterapia a socjoterapia 

17. Cele socjoterapii: rozwojowe, edukacyjne, terapeutyczne 

18. Struktura i zasady prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych 

19. Specjalistyczne kompetencje zawodowe spocjoterapeuty: typologia i charakterystyka 

20. Znaczenie diagnozy i interwencji kryzysowej w socjoterapii 

21. Rola zabawy w procesie socjoterapeutycznym 

22. Rodzaje, tematyka i cele treningów umiejętności społecznych jako metod 

oddziaływania socjoterapeutycznego 

23. Terapia rodzin: ujęcie systemowe, strukturalne, strategiczne 

24. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży 

25. Metody twórczej resocjalizacji 

26. Rola wolontariatu w resocjalizacji 

27. Pojęcie normy w psychologii klinicznej (statystyczne znaczenie normy, społeczno-

kliniczne, teoretyczne, norma partnerska) 

28. Zasoby osobiste w radzeniu sobie z chorobą. Rola oczekiwań i cech podmiotowych 

29. Macierzyństwo i ojcostwo w społeczeństwie zmiany 

30. Istota samokształcenia 

 



ŻYWIENIE CZŁOWIEKA ZDROWEGI I CHOREGO 

 

16. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne 

17. Suplementy diety 

18. Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

19. Zalecenia żywieniowe dla kobiety w ciąży 

20. Wady i zalety żywności modyfikowanej genetycznie GMO 

21. Znaczenie molekularnych składników żywności w dietach niskokalorycznych 

22. Żywienie chorych przy powikłaniach podczas chemioterapii 

23. Żywienie dojelitowe - na czym polega, korzyści, powikłania, rodzaje diet 

24. Znaczenie żywienia w odnowie biologicznej 

25. Postępowanie dietetyczne u pacjenta z zespołem metabolicznym (cukrzyca t.2, dna 

moczanowa, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie) 

26. Postępowanie dietetyczne w chorobach wątroby i dróg żółciowych (marskość 

wątroby, niewydolność wątroby, kamica żółciowa) 

27. Planowanie żywienia osób starszych (zapotrzebowanie na makro i składniki 

odżywcze, problemy żywieniowe i zdrowotne, rola edukacji) 

28. Produkty spożywcze o udowodnionych wpływie naty-aging 

29. Wady i zalety systemu HACCP 

30. Różnice między GAP a GHP 

 

KOSMETOLOGIA SPECJALISTYCZNA 

 

16. Elementy wellness - charakterystyka i znaczenie w kształtowanie zdrowego stylu 

życia 

17. Techniki SPA - charakterystyka i znaczenie w ogólnie pojętej ochronie zdrowia 

18. Wymień zagrożenia predysponujące do rozwoju zakażenia 

19. Jaką rolę odgrywa biofarmacja we współczesnej technologii postaci leku? 

20. Wymień i opisz znane Tobie drogi podania i miejsca wchłaniania różnych postaci 

leków. 

21. Jakie substancje nazywamy substancjami bioaktywnymi? Na jakie podstawowe grupy 

je dzielimy? Wymień i opisz kilka substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnego. 

22. Jakie produkty kosmetyczne nazywamy kremami? Wymień najważniejsze grupy 

substancji stosowanych w recepturze kremów. Podaj przykłady. 

23. Cele medycyny przeciwstarzeniowej (Anti-aging) 

24. Czynniki środowiskowe, które wpływają na stan naszego zdrowia. 

25. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów kosmetycznych. 

26. Najczęściej wykorzystywane składniki aktywne w preparatach kosmetycznych. 

27. Wymień zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które zaliczane są do zabiegów z 

kosmetologii leczniczej i podaj ich cele 

28. Podaj przykłady defektów skóry, które wymagają interwencji lekarza dermatologa lub 

chirurga 

29. Przedstaw procedury obowiązujące podczas zabiegu mikropigmentacji w gabinecie  

30. Rośliny lecznicze (co to i charakterystyka podstawowych związków czynnych w 

roślinach leczniczych) 


