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Lp.
Temat
Promotor
Preferowana

specjalność

1.
Działalność marketingowa wybranego/-ych
doc. dr inż. Jan Cetner
ZOZDM
przedsiębiorstwa/-stw sektora zdrowotnego

Ramowa koncepcja prozdrowotnego ośrodka turystycznoZOZDM
2.
rekreacyjnego (hotel, kemping, pensjonat, gospodarstwo
doc. dr inż. Jan Cetner
agroturystyczne, ośrodek: rekreacji i turystyki wodnej,

narciarski, turystyki pieszej, paralotniarstwa itp.)

3.
Analiza rynku wybranego produktu sektora zdrowotnego
doc. dr inż. Jan Cetner
ZOZDM
(analiza podażowa, popytowa).

Dostępność do świadczeń wybranej specjalności np.
dr Grażyna Dykowska
ZOZDM
4.
diabetologicznych, geriatryczny w ………..(danym mie
ście/

województwie w latach………….

Zarządzanie jakością w tym zarządzanie zasobami Migracja,
dr Grażyna Dykowska
ZOZDM
5.
uprawnienia, kompetencje w Polsce i UE, Analiza danych

statystycznych Specjalność: zarządzanie w ochronie zdrowia
6.
Organizacja i funkcjonowanie instytucji zdrowia publicznego
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska

ZOZDM
7.
Organizacja i funkcjonowanie podmiotów leczniczych
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
ZOZDM
8.
Główne problemy zdrowotne w Polsce i Europie
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
ZOZDM
9.
Główne problemy zdrowotne jako problemy zdrowia
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
ZOZDM
publicznego w Polsce, Europie, na świecie

10.
Profilaktyka wybranego problemu zdrowotnego
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
ZOZDM
11.
Promocja zdrowia wybranych grup społecznych/siedlisk
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
ZOZDM
12.
Interwencje zdrowia publicznego (np.: programy zdrowotne/
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
ZOZDM
programy polityki zdrowotnej)

13.

Analiza i ocena systemu gospodarki odpadowej wybranej
dr inż. Irena Kosińska
ZOZDM
placówki systemu opieki zdrowotnej

14.
Analiza i ocena zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy
dr inż. Irena Kosińska
ZOZDM
w wybranych placówkach o światowych

Analiza i ocena zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy
ZOZDM
15.
w wybranych placówkach systemu opieki zdrowotnej
dr inż. Irena Kosińska
(gabinecie stomatologicznym, protetycznym, aptece, punkcie

pobrań, laboratorium diagnostyki medycznej)

Wiedza na temat zagrożeń związanych z zakażeniem
ZOZDM
16.
wybranym drobnoustrojem chorobotwórczym w okre ślonej
dr inż. Irena Kosińska
populacji

Wiedza na temat zagrożeń zdrowia wynikających z
ZOZDM
17.
zapadalności na wybraną jednostkę chorobową w określonej
dr inż. Irena Kosińska
populacji

Bioindykacyjna ocena jakości powietrza w
ZOZDM
18.
mieście/gminie/dzielnicy w oparciu o skalę
dr Dawid Marczak
lichenologiczną

19.
Ocena zarządzania gospodarką odpadami medycznymi dla
dr inż. Krystyna Lelicińska
ZOZDM
wybranego rejonu obsługi

20.

ZOZDM
21.
Formowanie potencjału kadrowego wybranej placówki
prof. dr hab. Tadeusz Obrębski
ZOZDM
służby zdrowia w wybranym okresie

22.
Finansowanie lecznictwa sanatoryjnego przez wybrany
prof. dr hab. Tadeusz Obrębski
ZOZDM
Oddział NFZ w wybranym okresie

23.
Finansowanie świadczeń medycznych wybranego ZOZ w
prof. dr hab. Tadeusz Obrębski
ZOZDM
wybranym okresie

24.
Analiza finansowania publicznej i niepublicznej służby
prof. dr hab. Tadeusz Obrębski
ZOZDM
zdrowia przez wybrany Oddział NFZ w wybranym okresie

25.
Działalność w dziedzinie zdrowia publicznego i organizacja
prof. nadzw. dr Janusz Opolski
ZOZDM
wybranych instytucji systemu ONZ

26.
Wybrane aspekty zdrowia publicznego w działalności
prof. nadzw. dr Janusz Opolski
ZOZDM
organów i instytucji Unii Europejskiej

27.
Zdrowie jednostki a zdrowie populacji – analiza

pro f. nadzw. dr Janusz Opolski
ZOZDM

1
wielodyscyplinarna
28.
Opieka zdrowotna w Polsce – analiza i ocena wybrany ch
prof. nadzw. dr Janusz Opolski
ZOZDM
elementów i zasad organizacji systemu

Podstawowa opieka zdrowotna – charakterystyka i ana liza
ZOZDM
29.
elementów koncepcji, celów i organizacji na wybrany ch
prof. nadzw. dr Janusz Opolski
przykładach
30.
Strategia rozwoju wybranego podmiotu leczniczego – analiza
prof. nadzw. dr Janusz Opolski
ZOZDM
i ocena

31.
Wiedza na temat wybranej jednostki chorobowej wśród
prof. nadzw. dr Janusz Opolski

ZOZDM
studentów WSEiZ

32.
Ocena wybranych aspektów własnego stanu zdrowia prz ez
prof. nadzw. dr Janusz Opolski
ZOZDM
studentów WSEiZ

33.
Jakość leków a bezpiecze ństwo farmakoterapii
prof. dr hab. Jan Pachecka
ZOZDM
34.
Miejsce apteki w ochronie danych medycznych
doc. dr Piotr Tomaszewski
ZOZDM
35.
Badania ankietowe wybranych aspektów zdrowia wybran ych
doc. dr Piotr Tomaszewski
ZOZDM
zbiorowości

36.
Obowiązek ochrony danych osobowych w wybranych
doc. dr Piotr Tomaszewski
ZOZDM
podmiotach medycznych

37.
Mechanizmy biotransformacji wybranych ksenobiotyków
doc. dr Piotr Tomaszewski
ZOZDM
środowiskowych a zdrowie człowieka
38.
Ochrona osobowych danych medycznych w wybranej
doc. dr Piotr Tomaszewski
ZOZDM
placówce lub instytucji

39.
Wieloparametryczna analiza uwarunkowań środowiskowych
doc. dr Piotr Tomaszewski
ZOZDM
wybranych chorób w Polsce

Polimorfizm genetyczny wybranych układów
ZOZDM
40.
enzymatycznych / receptorowych / nośnikowych w populacji
doc. dr Piotr Tomaszewski
ludzkiej a zdrowie publiczne
41.
Terapia genowa w opinii wybranej grupy respondentów
doc. dr Piotr Tomaszewski

ZOZDM
42.
Ocena zarządzania odpadami medycznymi w analizowanej
prof. dr hab. Grażyna Wasiak
ZOZDM
placówce ochrony zdrowia (szpitalu, przychodni itp. )

Koncepcja nauki kontrolowania picia alkoholu
ZOZDM
43.
wedle współczesnej wiedzy - zalety, ograniczenia,
dr Łukasz Wieczorek
skuteczność i wyzwania na przyszłość.

Strategie redukcji szkód zwi ązana z piciem
dr Łukasz Wieczorek
ZOZDM
44.
alkoholu/używaniem narkotyków. Korzy ści i

zagrożenia dla zdrowia publicznego.
45.
Społeczne skutki dekryminalizacji posiadania
dr Łukasz Wieczorek
ZOZDM
marihuany - doświadczenia międzynarodowe.

Czy dopalacze w Polsce są legalne? Analiza
dr Łukasz Wieczorek
ZOZDM
46.
sytuacji prawnej dopalaczy w Polsce i na arenie

międzynarodowej.

Rozpowszechnienie, motywy, wzory oraz skutki
dr Łukasz Wieczorek
ZOZDM
47.
zdrowotne i społeczne używania wybranej

substancji w Polsce.

Propozycja programu profilaktycznego opartego
dr Łukasz Wieczorek
ZOZDM
48.
na europejskich standardach jakości w profilaktyce

uzależnień.
49.
Ewaluacja wybranego programu profilaktycznego
dr Łukasz Wieczorek
ZOZDM
obowiązującego na terenie gminy.

Możliwe jest szczegółowe dostosowanie tematu pracy do indywidualnych zainteresowań Studenta w ramach
uzgodnień tematu i zakresu pracy dyplomowej z przyszłym Promotorem.
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