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1. Podstawowe informacje o kierunku studiów  

 

a. Nazwa kierunku studiów Położnictwo 

b. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

c. Profil kształcenia praktyczny 

d. Forma studiów  stacjonarne 

e. Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji (tytułu 

zawodowego) 

120 punktów ECTS 

f. Liczba semestrów 4 semestry 

g. Tytułu zawodowy nadawany absolwentom magister położnictwa 

h. Przyporządkowanie do dyscyplin 

dyscyplina nauk o zdrowiu – 55%  

dyscyplina nauk medycznych – 40%                                                                                                                                                     

dyscyplina nauk farmaceutycznych – 5%       

i. Dyscyplina wiodąca (w przypadku 

przyporządkowania kierunku do więcej 

niż 1 dyscypliny) 

 

dyscyplina nauk o zdrowiu  

 

j. Język, w jakim odbywa się kształcenie polski 

 
2. Efekty uczenia się  

Kierunkowe efekty uczenia się obejmują: 

Efekty uczenia się określone na podstawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu położnej 

stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 

2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego (Dziennik Ustaw z dnia 21 sierpnia 2019r., poz. 1573), zdefiniowane jako: 

 Ogólne efekty uczenia się 

 Szczegółowe efekty uczenia się 

 

2.1. Ogólne efekty uczenia się  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:  

1) W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, 

neonatologii, ginekologii, onkologii ginekologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie  

i ginekologii oraz metodologię badań naukowych. 
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W zakresie umiejętności absolwent potrafi:  

1) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach 

trudnych wynikających ze specyfiki podejmowanych czynności zawodowych i warunków ich realizacji; 

2) prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki; 

3) stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej; 

4) opracowywać założenia polityki kadrowej odpowiednie do zapotrzebowania pacjentów na opiekę 

położniczą, położniczo-neonatologiczną i ginekologiczną; 

5) stosować metody i techniki organizacji i zarządzania w badaniu i rozwiązywaniu problemów 

organizacyjnych oraz usprawnianiu praktyki zawodowej położnej; 

6) planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy; 

7) określać standardy profesjonalnej opieki położniczej w okresie prekoncepcyjnym i okołoporodowym, 

opieki położniczej nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie oraz kobietą w różnych 

okresach jej życia i różnym stanie zdrowia, a także wdrażać je do praktyki zawodowej położnej; 

8) wykonywać podstawowe badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej 

oraz ciąży niskiego ryzyka, a także wstępnie oceniać i opisywać wynik tego badania; 

9) opracowywać i wdrażać programy edukacji zdrowotnej, w tym prowadzić poradnictwo laktacyjne; 

10) prowadzić edukację terapeutyczną kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia; 

11) samodzielnie udzielać określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu opieki nad kobietą 

ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu, pacjentkami chorymi na cukrzycę i choroby 

nowotworowe narządów rodnych oraz piersi w różnych etapach tych chorób, a także świadczeń 

specjalistycznych z zakresu terapii bólu ostrego i przewlekłego; 

12) samodzielnie ordynować wybrane produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty albo zlecenia. 

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

1) krytycznej oceny działań własnych i współpracowników przy zachowaniu szacunku dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych; 

2) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów; 

3) okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową; 

4) okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników; 

5) rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu położnej  

i wskazywania priorytetów w realizacji czynności zawodowych; 

6) ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie świadczeń zdrowotnych; 

7) wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego 

i reklamy jego produktów. 

 

2.2. Szczegółowe efekty uczenia się: 

Symbol Opis efektów uczenia się 

A. NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE 
(psychologia zdrowia; prawo w praktyce położniczej; zarządzanie w położnictwie; dydaktyka medyczna; 

wielokulturowość w opiece nad kobietą; język angielski) 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 
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A.W1. modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia;  

A.W2. 

znaczenie wsparcia społecznego i psychologicznego w zdrowiu i chorobie oraz sytuacjach 

szczególnych  

w położnictwie i ginekologii;  

A.W3. 
teorie stresu psychologicznego, zależności między stresem a stanem zdrowia i innych 

psychologicznych determinantów zdrowia;  

A.W4. 
podejście salutogenetyczne podmiotowych uwarunkowań optymalnego stanu zdrowia i podejście 

patogenetyczne uwarunkowane chorobą;  

A.W5. procesy adaptacji człowieka do życia z przewlekłą chorobą i uwarunkowania tych procesów;  

A.W6. skutki prawne zdarzeń medycznych; 

A.W7. 
istotę błędów medycznych w położnictwie w kontekście niepowodzenia w działaniach terapeutyczno-

pielęgnacyjnych; 

A.W8. systemy ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej; 

A.W9. uwarunkowania prawne przetwarzania danych wrażliwych w systemie informacji w ochronie zdrowia; 

A.W10. 
poziomy uprawnień do realizowania świadczeń zdrowotnych przez położną w odniesieniu do 

poziomów kwalifikacji; 

A.W11. metody zarządzania w systemie ochrony zdrowia; 

A.W12. zasady funkcjonowania organizacji i budowania struktur; 

A.W13. pojęcie kultury organizacyjnej i czynniki ją determinujące; 

A.W14. zasady świadczenia usług położniczych i sposób ich finansowania;  

A.W15. style zarządzania i cechy współczesnego przywództwa; 

A.W16. 
specyfikę funkcji kierowniczych, istotę delegowania zadań oraz proces i mechanizmy podejmowania 

decyzji; 

A.W17. 

zasady zarządzania strategicznego, marketing usług zdrowotnych oraz segmentację rynku usług 

położniczych  

i zasady ich finansowania;  

A.W18. zasady zarządzania zasobami ludzkimi i sposoby planowania rekrutacji kandydatów do pracy; 

A.W19. 
zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zawodowych w zależności od zakresu 

kompetencji oraz uwarunkowania rozwoju zawodowego położnych; 

A.W20. naukowe podstawy ergonomii w środowisku pracy; 

A.W21. istotę procesu zmian w organizacji oraz techniki organizatorskie i zarządzania; 

A.W22. modele i strategie zarządzania jakością; 

A.W23. 
modele opieki koordynowanej funkcjonujące w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach,  w 

szczególności opieki koordynowanej nad kobietą ciężarną;  

A.W24. podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki medycznej; 

A.W25. zasady przygotowania do działalności dydaktycznej; 
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A.W26. 
metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane w kształceniu przeddyplomowym i 

podyplomowym; 

A.W27. 
teorie i modele opieki w odniesieniu do wielokulturowości podopiecznych w opiece położniczo-

neonatologicznej i ginekologicznej; 

A.W28. 
religijne, kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych oraz komunikację 

międzykulturową w aspekcie zdrowia prokreacyjnego, macierzyństwa i ojcostwa; 

A.W29. uwarunkowania społeczno-kulturowe i religijne w odniesieniu do opieki nad kobietą i jej rodziną; 

A.W30. język angielski na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

A.U1. 
rozpoznawać zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym człowieka oraz oceniać proces adaptacji 

człowieka w różnych kontekstach zdrowia i choroby; 

A.U2. 
wskazywać rolę wsparcia społecznego i psychologicznego w opiece nad człowiekiem zdrowym i 

chorym; 

A.U3. wskazywać metody radzenia sobie ze stresem;  

A.U4. 

oceniać zdarzenia w praktyce zawodowej położnej w kontekście zgodności z przepisami prawa oraz 

możliwości i sposobów dochodzenia roszczeń, a także wskazywać możliwości rozwiązania danego 

problemu; 

A.U5. 
kwalifikować zdarzenia w praktyce zawodowej położnej zgodnie z przepisami prawa cywilnego, 

karnego i prawa pracy; 

A.U6. analizować przyczyny błędów medycznych i proponować działania naprawcze;  

A.U7. analizować strukturę zadań zawodowych położnych w kontekście posiadanych kwalifikacji; 

A.U8. 
stosować metody analizy strategicznej niezbędne do funkcjonowania podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą; 

A.U9. organizować i nadzorować pracę zespołów pielęgniarskich i położniczych; 

A.U10. stosować różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych; 

A.U11. 
planować zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, organizować rekrutację pracowników i 

planować proces adaptacji zawodowej; 

A.U12. 
opracowywać harmonogramy pracy personelu w oparciu o ocenę zapotrzebowania na opiekę 

położniczą; 

A.U13. opracowywać plany rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu położniczego; 

A.U14. 
przygotowywać opisy stanowisk pracy dla położnych oraz zakresy obowiązków, uprawnień i 

odpowiedzialności; 

A.U15. 
nadzorować jakość opieki położniczej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w tym 

przygotowywać ten podmiot do zewnętrznej oceny jakości; 

A.U16. koordynować realizację świadczeń zdrowotnych dla kobiet w zakresie opieki okołoporodowej;  

A.U17. 
organizować proces dydaktyczny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych w 

kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym; 

A.U18. dobierać odpowiednie środki i metody nauczania w działalności dydaktycznej; 

A.U19. 
dokonywać weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się i organizacji procesu kształcenia 

zawodowego; 
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A.U20. 
stosować różne metody komunikacji z kobietą i jej rodziną, uwzględniając różnice kulturowe, 

konsekwencje uchodźctwa, imigracji i repatriacji; 

A.U21. 
analizować religijno-kulturowe aspekty opieki nad kobietą i jej rodziną w okresie okołoporodowym i 

opieki neonatologicznej; 

A.U22. 
stosować uwarunkowania religijne i kulturowe w odniesieniu do potrzeb kobiet w różnych okresach 

ich życia i różnym stanie zdrowia oraz ich rodzin; 

A.U23. analizować relację położna-pacjentka i wskazywać na bariery w komunikacji międzykulturowej; 

A.U24. 

identyfikować problemy pacjentek oraz ich rodzin (niepowodzenia prokreacyjne, transplantologia, 

transfuzja, żywienie) wynikające z uwarunkowań kulturowych, religijnych i etnicznych kobiet w 

różnych okresach ich życia i różnym stanie zdrowia; 

A.U25. 
porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego; 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

A.K1. 
dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem 

różnic światopoglądowych i kulturowych; 

A.K2. 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz zasięgania porad 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;  

A.K3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową;  

A.K4. 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i 
wskazywania priorytetów w realizacji określnych zadań;  

A.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych; 

A.K6. 
wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i 

reklamy jego produktów; 

A.K7. przestrzegania praw pacjenta; 

A.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

A.K9. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu; 

A.K10. systematycznego doskonalenia  umiejętności językowych dążąc do profesjonalizmu; 

A.K11. 
systematycznego pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach 

społecznych. 

B. ZAAWANSOWANA PRAKTYKA POŁOŻNICZA  
(farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; terapia bólu ostrego i przewlekłego;  diagnostyka 

ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii; opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu 

interdyscyplinarnym, w tym: opieka ginekologiczna nad kobietą i jej rodziną w różnych fazach życia i stanie zdrowia;  

opieka położnicza nad kobietą i jej rodziną w okresie prokreacji i w okresie okołoporodowym; opieka 

neonatologiczna w warunkach szpitalnych i w środowisku domowym; opieka środowiskowa nad kobietą i jej rodziną 

w różnych fazach życia i stanie zdrowia; opieka nad kobietą w różnych fazach życia zakażoną wirusem HIV, z 

zakażeniami przenoszonymi drogą płciową; intensywny nadzór położniczy; ginekologia wieku rozwojowego; 

niepełnosprawność u kobiet; psychopatologia życia rodzinnego; opieka onkologiczna i paliatywna w ginekologii; 

poradnictwo laktacyjne; edukacja w praktyce zawodowej położnej, w tym: w chorobach układ krążenia, w cukrzycy, 
w chorobie nowotworowej,  w schorzeniach układu moczowo – płciowego, w okresie menopauzalnym i senium, w 

zakresie żywienia kobiet w różnych okresach życia, w okresie adolescencji) 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 
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B.W1. mechanizmy działania leków i ich przemiany w ustroju zależne od wieku i problemów zdrowotnych; 

B.W2. 
regulacje prawne związane z odpłatnością za leki oraz refundacją środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych; 

B.W3. 
zasady ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe; 

B.W4. zasady ordynowania określonych wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recept albo zleceń; 

B.W5. skutki i objawy uboczne działania leków zawierających określone substancje czynne; 

B.W6. 
definicję bólu ostrego i przewlekłego, jego rodzaje, mechanizm i drogi przewodzenia oraz czynniki 

wpływające na jego odczuwanie; 

B.W7. 
kategorie bólu, metody diagnostyki i monitorowania bólu nowotworowego oraz metody i narzędzia 

kontroli i oceny odczuwania bólu przez pacjenta; 

B.W8. 
zasady postępowania i leczenia przeciwbólowego zgodnego z najnowszymi rekomendacjami i 
zaleceniami Polskiego Towarzystwa Badania Bólu; 

B.W9. 
mechanizmy działania leków przeciwbólowych z różnych grup i ich działania uboczne w czasie terapii 
bólu przewlekłego; 

B.W10. niefarmakologiczne metody w terapii bólu; 

B.W11. 
zasady i odrębności w postępowaniu przy terapii przeciwbólowej pacjentów w wieku podeszłym oraz 
w terminalnej fazie choroby nowotworowej; 

B.W12. źródła i metody łagodzenia bólu u noworodka; 

B.W13. 
możliwości obrazowania przy różnych drogach dostępu z zastosowaniem nowoczesnej aparatury do 

diagnostyki ultrasonograficznej; 

B.W14. 
zasady wykonywania badania ultrasonograficznego narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej 
oraz narządu rodnego kobiety, w tym kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej i kobiety w okresie połogu; 

B.W15. 
techniki wykonywania i zasady asystowania przy zabiegach wykonywanych przy użyciu 

ultrasonografu; 

B.W16. zastosowanie badania ultrasonograficznego w diagnostyce niepłodności; 

B.W17. zasady opisu i interpretacji diagnostyki ultrasonograficznej ciąży pojedynczej i wielopłodowej;  

B.W18. 
zasady wykonywania, oceny i dokumentowania badania serca płodu za pomocą różnych technik 

ultrasonograficznych; 

B.W19. 
regulacje prawne i zasady etyczne dotyczące udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii; 

B.W20. 

aktualne standardy postępowania w opiece okołoporodowej nad pacjentką z chorobami układowymi, 
metabolicznymi, endokrynologicznymi i onkologicznymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz nad 

pacjentką  

B.W21. 
psychologiczne aspekty niepełnosprawności i ich znaczenie dla funkcjonowania kobiety z 

niepełnosprawnością w różnych okresach jej życia oraz dla funkcjonowania jej rodziny; 

B.W22. 
psychologiczne aspekty komplikacji ciążowo-położniczych i problemy psychoseksualne kobiet po 

porodzie; 

B.W23. 
zalecenia dietetyczne dla kobiet z patologicznym przebiegiem ciąży oraz z różnymi nawykami 

żywieniowymi i zaburzeniami odżywiania; 

B.W24. 
formy wsparcia kobiet w sytuacjach trudnych w okresie okołoporodowym oraz rodziców po urodzeniu 

dziecka z niepełnosprawnością, chorobą o złym rokowaniu lub po śmierci dziecka; 

B.W25. najczęstsze problemy neurologiczne w okresie prokreacji, okołoporodowym i okołoklimakterycznym; 
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B.W26. 
zasady diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób uwarunkowanych genetycznie oraz organizację 

opieki w tym zakresie; 

B.W27. rodzaje działań medycznych i prawnych w przypadku przemocy wobec dziewczynek i kobiet; 

B.W28. 
schorzenia układu moczowo-płciowego w okresie okołomenopauzalnym i problemy kobiet w okresie 

senium; 

B.W29. 
zasady opieki nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i 
psychotropowych; 

B.W30. 
międzynarodowe procedury mające na celu minimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa 
HIV od matki do płodu; 

B.W31. 

programy wczesnej rehabilitacji i wspierania rozwoju noworodka oraz zasady profilaktyki, pielęgnacji, 

rehabilitacji i wczesnego leczenia u noworodków wad związanych z funkcjonowaniem narządu ruchu, 

z zespołem przykurczów i tym podobnych; 

B.W32. specyfikę ginekologii wieku dziecięcego i rozwojowego; 

B.W33. 
problemy kobiet wynikające z zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego, w szczególności dotyczące 

ginekologii endokrynologicznej; 

B.W34. 

zasady przygotowania pacjentki chorej na cukrzycę do zajścia w ciążę, metody edukacji w zakresie 

samokontroli i monitorowania glikemii, glikozurii i acetonurii, zasady postępowania w przypadku 
hipoglikemii i hiperglikemii oraz pojawienia się stanów zagrożenia życia występujących w cukrzycy; 

B.W35. 
wytyczne i programy organizacji promujących karmienie piersią w Rzeczypospolitej Polskiej i innych 

państwach oraz przepisy prawa w tym zakresie; 

B.W36. czynniki sprzyjające laktacji i zaburzające laktację; 

B.W37. zasady postępowania w przypadku sytuacji trudnych w laktacji, relaktacji i laktacji indukowanej; 

B.W38. wpływ leków, używek i chorób zakaźnych na laktację oraz możliwość karmienia piersią; 

B.W39. 

metody oceny siły mięśni dna miednicy oraz zasady treningu i profilaktyki dysfunkcji mięśni dna 

miednicy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, zespole pęcherza nadreaktywnego i obniżeniu pęcherza 

nadreaktywnego oraz dysfunkcji występujących po operacjach w obrębie podbrzusza, po ciąży i po 

porodzie; 

B.W40. 
zasady kompleksowej opieki nad pacjentką z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi w 
różnym stopniu zaawansowania oraz prowadzenia edukacji terapeutycznej; 

B.W41. 
zasady edukacji pacjentki i jej rodziny w zakresie podawania i świadomego dozowania leków 

przeciwbólowych oraz monitorowania bólu nowotworowego; 

B.W42. specyfikę opieki nad pacjentką w terminalnej fazie choroby nowotworowej. 

B.W43. 

zasady i metody prowadzenia edukacji terapeutycznej pacjentki, jej rodziny i opiekuna w zakresie 

samoobserwacji i samopielęgnacji w chorobach układu krążenia, w cukrzycy, w chorobie 

nowotworowej, w schorzeniach układu moczowo-płciowego;  

B.W44. 
patomechanizm chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób układu moczowo – płciowego oraz 

powikłania i zasady koordynacji działań związanych z prowadzeniem edukacji terapeutycznej;  

B.W45. 
zasady i metody prowadzenia edukacji terapeutycznej pacjentki w okresie menopauzalnym i senium, 

w okresie adolescencji; 

B.W45. 
zasady i metody prowadzenia edukacji terapeutycznej pacjentki w okresie menopauzalnym i senium, w 

okresie adolescencji; 

B.W46. 
zasady i metody prowadzenia edukacji terapeutycznej pacjentki w zakresie żywienia kobiet w różnych 

okresach życia; 

B.W47. 
założenia i zasady tworzenia oraz ewaluacji programów zdrowotnych oraz metody edukacji 

terapeutycznej; 
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B.W48. 
możliwości wykorzystania anestezjologii w opiece położniczej i analgezji porodowej oraz najnowsze 

osiągnięcia w zakresie psychoprofilaktyki położniczej; 

B.W49. 
funkcjonowanie aparatury medycznej stosowanej w intensywnym nadzorze kobiety ciężarnej, rodzącej 

i położnicy oraz wcześniaka i noworodka; 

B.W50. 
 zasady zaawansowanej resuscytacji oddechowo-krążeniowej kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy 

oraz wcześniaka i noworodka; 

B.W51. 

działania medyczno-prawne (dokumentacja urazów, dokumentacja stosunku płciowego, pobieranie i 

zabezpieczanie innych materiałów, powiadomienie organów ścigania) w przypadku przemocy wobec 

kobiety; 

B.W52. 
zasady organizacji paliatywno-hospicyjnej w Polsce oraz problemy psychologiczne w opiece 

paliatywnej; 

B.W53. 

specyfikę okresu dojrzewania i wpływ tego okresu na funkcjonowanie rodziny oraz patologie okresu 

dojrzewania – przedwczesne dojrzewanie płciowe, opóźnione dojrzewanie, pierwotny i wtórny brak 

miesiączki oraz omawia zjawisko anoreksji i bulimii; 

B.W54. 

wybrane zaburzenia związane z życiem seksualnym człowieka i patologią seksualną, przemoc 

seksualną pod kątem rodzajów, objawów i konsekwencji, metody zapobiegania i formy pomocy 

ofiarom przemocy seksualnej; 

B.W55. 
zaburzenia rozrodczości, klasyfikację niepłodności oraz metody diagnozowania i leczenia 

niepłodności, a także posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą zapłodnienia pozaustrojowego;  

B.W56. 
problemy etyczno-moralne wynikające z chęci posiadania potomstwa oraz etyczno-moralne aspekty 

zapłodnienia in vitro; 

B.W57. 
problemy zdrowotne kobiet o podłożu hormonalnym w różnych okresach życia, ze wskazaniem ich 

ewentualnej przyczyny; 

B.W59. 
fazy reakcji psychicznej pacjentek po zabiegu okaleczającym, np. mastektomii oraz wskazuje metody 

psychoterapii; 

B.W60. 
priorytety w opiece paliatywnej, wskazując na zaspokojenie potrzeb biologicznych, w tym walki z 

bólem; 

B.W61. 
zasady kompleksowej opieki nad pacjentką z chorobą układu krążenia, stopień zaawansowania 

choroby oraz prowadzenia edukacji terapeutycznej; 

B.W62. 
zasady kompleksowej opieki nad kobietą, kobietą ciężarną w różnym stopniu zaawansowania choroby 

nowotworowej; 

B.W63. wytyczne i programy w zakresie żywienia kobiet w różnych okresach życia; 

B.W64. zasady kompleksowej opieki w okresie adolescencji; 

B.W65. 
założenia i zasady tworzenia oraz ewaluacji programów zdrowotnych oraz metody edukacji 

terapeutycznej w okresie adolescencji; 

B.W66. 
aktualne standardy postępowania w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami 

układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi oraz psychicznymi;  

B.W67. 

rekomendacje i algorytm postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-leczniczego w ciąży 

powikłanej chorobami położniczymi i niepołożniczymi oraz zna postępowanie profilaktyczno-

terapeutyczne w połogu, w przypadku chorób indukowanych ciążą, chorób niepołożniczych, zaburzeń 

emocjonalnych i psychicznych;  

B.W68. różne metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w trudnych sytuacjach;  

B.W69. 
zasady postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do noworodka donoszonego, 

wcześniaka, noworodka chorego oraz aktualne standardy opieki nad noworodkiem w różnych stanach;  

B.W70. 
technikę badania podmiotowego, przedmiotowego i fizykalnego noworodka w zależności od jego 

stanu zdrowia;  

B.W71. 
standardy i zasady opieki nad dzieckiem z chorobami układowymi, zaburzeniami metabolicznymi i 

endokrynologicznymi oraz infekcyjnymi;  



10 
 

B.W72. źródła bólu u noworodka oraz metody łagodzenia bólu;  

B.W73. 
czynniki warunkujące zdrowie uczniów i ich rodzin, zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży oraz 

model opieki nad zdrowiem ucznia w szkole i programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży;  

B.W74. 
problemy kobiet i dzieci z rodzin patologicznych i wskazuje możliwości ich rozwiązywania w 

środowisku domowym;  

B.W75. 
systemy społecznego wsparcia i ich zastosowanie w pielęgniarstwie rodzinnym oraz organizacje 

pomocy społecznej. 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

B.U1. 
dobierać i przygotowywać zapisy form recepturowych leków zawierających określone substancje 

czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta; 

B.U2. interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych; 

B.U3. 
ordynować leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz 

wystawić na nie recepty albo zlecenia; 

B.U4. prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej farmakoterapii; 

B.U5. oceniać ból ostry przy zastosowaniu skali jego natężenia dobranej do danej grupy pacjentów; 

B.U6. 
oceniać kliniczne przyczyny zmian w wartościach parametrów życiowych wynikające z odczuwanego 
bólu i podejmować w tym zakresie działania adekwatne do stanu pacjenta; 

B.U7. 
podawać odpowiednimi drogami leki przeciwbólowe, modyfikując dawkę leku w zależności od stanu 
pacjenta; 

B.U8. stosować odpowiednie metody niefarmakologiczne łagodzenia bólu w zależności od stanu pacjenta; 

B.U9. 
dokumentować procedury realizowane w ramach terapii bólu ostrego i przewlekłego oraz prowadzić 

kartę leczenia bólu; 

B.U10. oceniać poziom sprawności poznawczej pacjenta i natężenia bólu według odpowiedniej skali; 

B.U11. oceniać skuteczność terapii bólu ostrego i przewlekłego; 

B.U12. 
prowadzić edukację pacjenta w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji w terapii bólu 

przewlekłego; 

B.U13. 
oceniać nasilenie bólu u noworodka oraz stosować zasady postępowania przeciwbólowego i 

sedacyjnego na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka; 

B.U14. 
wykonywać badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz wstępnie 

oceniać i opisywać wynik badania; 

B.U15. 
różnicować anatomię ultrasonograficzną narządu rodnego w różnych okresach życia kobiety i wstępnie 

interpretować podstawowe wyniki badań ultrasonograficznych; 

B.U16. 
rozpoznawać wczesną ciążę i jej umiejscowienie oraz oceniać prawidłowość rozwoju pęcherzyka 

ciążowego, a także wiek ciążowy, masę, dojrzałość płodu i jego położenie; 

B.U17. 

wykonywać badanie ultrasonograficzne ciąży niskiego ryzyka, oceniać prawidłowość jej rozwoju, 
wielkość płodu, wykluczać duże wady anatomiczne płodu, oceniać stan płodu i popłodu (łożyska i 

płynu owodniowego) oraz opisywać wynik tego badania; 

B.U18. 
dokonywać wstępnej oceny płodu i struktur w otoczeniu płodu oraz pogłębionej oceny serca, układu 

krążenia i innych struktur płodu za pomocą różnych technik ultrasonograficznych; 

B.U19. 
wykonywać badanie ultrasonograficzne w ginekologii w ocenie nieprawidłowych zmian w obrębie 

narządu rodnego; 

B.U20. 
interpretować podstawowe wyniki badań ultrasonograficznych z wykorzystaniem techniki 

przezpochwowej, przezodbytniczej i przezbrzusznej w położnictwie i ginekologii; 
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B.U21. 
określać, w jakich stanach klinicznych, przy jakich podejrzeniach i przy uzyskaniu jakich obrazów 

powinno być wykonane konsultacyjne badanie ultrasonograficzne; 

B.U22. 

oceniać stan zdrowia pacjentki w okresie okołoporodowym z chorobami układowymi, 

metabolicznymi, endokrynologicznymi i onkologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, a także 

pacjentki z niepełnosprawnością, na podstawie badania fizykalnego, oraz określać standard opieki 

położniczej nad nią; 

B.U23. wskazywać różne formy wsparcia dla kobiet w sytuacjach trudnych w ciąży i w okresie połogu; 

B.U24. 

organizować i podejmować współpracę z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie opieki 

nad kobietą i jej rodziną w przypadku choroby przewlekłej, niepełnosprawności i choroby o złym 

rokowaniu; 

B.U25. 
wdrażać międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej 

wirusa HIV od matki do płodu; 

B.U26. 

rozpoznawać objawy współuzależnienia i pomagać osobom współuzależnionym, wdrażając adekwatne 
postępowanie oraz sprawować opiekę w środowisku domowym nad kobietą i noworodkiem 

uzależnionymi od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych; 

B.U27. 
rozpoznawać środowiska zagrożone problemem przemocy w rodzinie i udzielać ofiarom 

profesjonalnej pomocy; 

B.U28. 

rozpoznawać objawy zaburzeń odżywiania w ciąży, w tym pregoreksji, i niedobory mineralno-

witaminowe wynikające z restrykcyjnych diet oraz planować działania przeciwdziałające ich 

możliwym niekorzystnym skutkom dla kobiety w ciąży i dla płodu; 

B.U29. 

realizować programy wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodka oraz monitorować zmiany 

zachowania noworodka przy użyciu Skali Oceny Zachowania Noworodka NBAS Thomasa 

Brazeltona; 

B.U30. 
proponować metody pracy z pacjentką i jej rodzicami w ginekologii wieku dziecięcego i 

rozwojowego; 

B.U31. analizować i interpretować konsekwencje endokrynologiczne zaburzeń czynności hormonalnej gonad; 

B.U32. 

prowadzić poradnictwo w zakresie opieki prekoncepcyjnej nad pacjentką chorą na cukrzycę i w 

zakresie opieki okołoporodowej nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu 

chorą na cukrzycę oraz jej dzieckiem; 

B.U33. 
opracowywać indywidualny program edukacji przedporodowej dla rodziców w przypadku ciąży 

fizjologicznej  

B.U34. 
prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w 

okresie połogu i jej rodziny oraz kobiety zdrowej w każdym okresie jej życia, a także kobiety chorej 

ginekologicznie; 

B.U35. 

prowadzić działania edukacyjne w zakresie laktacji, obejmując specjalistyczną opieką kobietę i jej 

dziecko, niezależnie od stanu klinicznego i stopnia dojrzałości, w okresie przygotowania do karmienia 

piersią i w czasie jego trwania oraz w przypadku relaktacji i laktacji indukowanej; 

B.U36. planować działania edukacyjne w opiece nad kobietą ciężarną z zaburzeniami odżywiania; 

B.U37. 
projektować rozwiązania usprawniające wdrażanie profilaktyki chorób narządu rodnego w okresie 

senium; 

B.U38. 

prowadzić edukację terapeutyczną pacjentki i jej rodziny dotyczącą objawów ubocznych leczenia 

onkologicznego, zapobiegania powikłaniom wynikającym z choroby lub procesu leczenia oraz w 

zakresie rehabilitacji wczesnej po leczeniu onkologicznym narządu rodnego i piersi; 

B.U39. 
planować i realizować działania mające na celu zapobieganie powikłaniom wynikającym z terminalnej 

fazy choroby. 

B.U40. 

prowadzić intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, podczas porodu  
i połogu, modyfikować plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację 

położniczą, oraz analizować i krytycznie oceniać zrealizowane działania; 

B.U41. 
sprawować opiekę i nadzór nad rodzącą i położnicą w sytuacji zastosowania analgezji porodowej, we 

wszystkich typach znieczuleń; 

B.U42. 
sprawować opiekę nad rodzącą, u której zastosowano analgezję regionalną, w tym 

przygotowywać rodzącą do analgezji, monitorować przebieg porodu, przebieg analgezji oraz 
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funkcje życiowe, oceniać natężenie bólu i dokumentować podejmowane działania oraz 

sprawować opiekę nad położnicą po znieczuleniu przewodowym; 

B.U43. 
rozpoznawać na podstawie badania fizykalnego stany zagrożenia życia u kobiety w okresie 

okołoporodowym oraz noworodka; 

B.U44. 
wykonywać standardowe spoczynkowe badanie EKG oraz rozpoznawać cechy echokardiograficznych 

stanów zagrożenia zdrowia i życia; 

B.U45. 
dokonywać oceny stanu świadomości pacjentki z wykorzystaniem właściwych metod oceny 

(schematów i klasyfikacji); 

B.U46. 
sprawować nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz udzielać 

pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego; 

B.U47.  
diagnozować wstępnie zatorowość płucną oraz wdrażać działania ratujące życie w przypadku 

zatorowości płucnej; 

B.U48. 
dokonywać oceny ciężkości urazu oraz proponować procedury postępowania uwzględniające ciężkość 

urazu, czas trwania ciąży i stan ogólny poszkodowanej położnicy; 

B.U49. 
postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami w odniesieniu do dziecka, nastolatki i kobiety 

zgwałconej; 

B.U50. 

kształtować postawy odpowiedzialności wśród młodzieży i sprawować opiekę przedkoncepcyjną, 

określać elementy promocji zdrowia i profilaktyki oraz wskazywać zagrożenia płodności wynikające 

ze stylu życia; 

B.U51. 
dobierać metody edukacji małżeństw bezdzietnych i wspierać rodziny z problemem niepłodności oraz 
z trudnościami z poczęciem i urodzeniem zdrowego dziecka; 

B.U52. 
rozpoznawać problemy psychologiczne kobiet po usunięciu piersi i narządów rodnych oraz 
podejmować działania rehabilitacyjne kobiet po operacjach ginekologicznych i mastektomii; 

B.U53. 
rozpoznawać problemy i dolegliwości związane z chorobami ginekologicznymi, okresem przekwitania 
i proponować działania łagodzące objawy tego okresu; 

B.U54. 

prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w 

okresie połogu i jej rodziny oraz kobiety zdrowej w każdym okresie jej życia, a także kobiety z 

nieprawidłowościami układu krążenia; 

B.U55. planować działania edukacyjne w opiece nad kobietą ciężarną z zaburzeniami układu krążenia; 

B.U56. 
projektować rozwiązania usprawniające wdrażanie profilaktyki chorób układu krążenia w okresie 

okołoporodowym nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu; 

B.U57. 
prowadzić edukację terapeutyczną pacjentki i jej rodziny dotyczącą objawów ubocznych leczenia 

chorób układu krążenia, zapobiegać powikłaniom wynikającym z choroby lub procesu leczenia; 

B.U58. 

prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w 

okresie połogu i jej rodziny oraz kobiety zdrowej w każdym okresie jej życia, a także kobiety chorej na 

cukrzycę; 

B.U59. 
planować działania edukacyjne w opiece nad kobietą ciężarną z zaburzeniami glikemii, w cukrzycy 

ciążowej; 

B.U60. 

prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w 

okresie połogu  
i jej rodziny oraz kobiety zdrowej w każdym okresie jej życia, a także kobiet zmagających się z 

chorobą nowotworową; 

B.U61. planować działania edukacyjne w opiece nad kobietą ciężarną w chorobie nowotworowej; 

B.U62. 
prowadzić edukację terapeutyczną pacjentki i jej rodziny dotyczącą objawów ubocznych leczenia 

chorób nowotworowych, zapobiegać powikłaniom wynikającym z choroby lub procesu leczenia; 

B.U63. 

prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w 

okresie połogu i jej rodziny oraz kobiety zdrowej w każdym okresie jej życia, a także kobiety z 

nieprawidłowościami w obrębie układu moczowo-płciowego; 

B.U64. 
planować kompleksową opiekę nad kobietą ciężarną z nieprawidłowościami układu moczowo-

płciowego; 
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B.U65. 

prowadzić edukację terapeutyczną pacjentki i jej rodziny dotyczącą objawów ubocznych leczenia 

chorób układu moczowo-płciowego, zapobiegać powikłaniom wynikającym z choroby lub procesu 

leczenia; 

B.U66. przygotować pacjentkę z chorobą układu moczowo-płciowego do samoopieki i samopielęgnacji; 

B.U67. 
prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety i jej rodziny w okresie menopauzalnym i 
senium; 

B.U68. planować kompleksową opiekę nad kobietą okresie menopauzalnym i senium; 

B.U69. 
projektować rozwiązania usprawniające i przygotowujące kobietę w okresie menopauzalnym i senium 
do samopielęgnacji i samoopieki; 

B.U70. 

prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w 

okresie połogu i jej rodziny oraz kobiety zdrowej w każdym okresie jej życia, w zakresie 

prawidłowego żywienia; 

B.U71. 
prowadzić ewaluację działań edukacyjnych oraz planować kompleksową opieką w okresie 

adolescencji; 

B.U72. dążyć do samorealizacji, kierować własnym rozwojem; 

B.U73. 
rozpoznawać rodzaje patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na podstawie uzyskanych danych 

oraz ustalać plan postępowania wobec podopiecznej i jej dziecka;  

B.U74. 

oceniać stan zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami 

metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i 

podmiotowego;  

B.U75. proponować algorytm postępowania z ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami niepołożniczymi;  

B.U76. 

udzielać porad ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami 

metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania 
oraz przygotowywać je do samoopieki;  

B.U77. 

rozpoznawać sytuację społeczną kobiety i jej rodziny i stosować różne metody wsparcia ciężarnej, 

rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, 

choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka;  

B.U78. 

wykorzystywać programy zapobiegania porodom przedwczesnym, hipotrofii i umieralności 

okołoporodowej w pielęgnacji noworodków przedwcześnie urodzonych i z niską masą urodzeniową, z 

niedojrzałością lub zaburzeniami funkcjonowania wszystkich układów;  

B.U79. 
rozpoznawać stan zagrożenia życia u noworodka i wykonywać zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i 

reanimacyjne u noworodka;  

B.U80. dobierać, stosować i dokonywać oceny realizacji programów wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej;  

B.U81. 
realizować zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec kobiet i noworodków z wirusem 

HIV;  

B.U82. 

sprawować, zgodnie z zasadami i standardem opieki okołoporodowej, opiekę nad ciężarną i rodzącą w 

ciąży o przebiegu fizjologicznym, w środowisku domowym, oraz organizować opiekę i nadzorować 

przebieg ciąży w warunkach domowych;  

B.U83. 
prowadzić edukację zdrowotną ciężarnej i jej rodziny w zakresie przygotowania do porodu w 
warunkach domowych i szpitalnych oraz samoopieki po porodzie;  

B.U84. 

dokonywać kwalifikacji kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, zabezpieczać sprzęt i 

niezbędne środki, rozpoznawać sytuacje nagłe i nieprzewidziane, stosować naturalne sposoby 

łagodzenia bólu porodowego  

i przeprowadzać pierwsze badanie noworodka oraz prowadzić wczesny okres poporodowy;  

B.U85. 

sprawować opiekę nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym, prowadzić obserwację i 

pielęgnację położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym oraz edukować w zakresie 

powrotu płodności po porodzie.  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 
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B.K1. 
dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem 

różnic światopoglądowych i kulturowych; 

B.K2. 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz zasięgania porad 

ekspertów  

w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

B.K3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową; 

B.K4. 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i wskazywania 

priorytetów w realizacji określnych zadań; 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych; 

B.K6. 
wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i 

reklamy jego produktów; 

B.K7. przestrzegania praw pacjenta; 

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

B.K9. pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach społecznych; 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu; 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 

C. BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ PRAKTYKI POŁOŻNICZEJ 
(badania naukowe; statystyka medyczna; informacja naukowa; seminarium dyplomowe; praktyka położnicza oparta 

na dowodach naukowych; praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej) 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

C.W1. kierunki, zakres i rodzaje badań naukowych w pielęgniarstwie i opiece położniczej; 

C.W2. reguły dobrych praktyk w badaniach naukowych; 

C.W3. metody i techniki badawcze stosowane w ramach prowadzonego badania naukowego; 

C.W4. zasady przygotowywania baz danych do analiz statystycznych; 

C.W5. narzędzia informatyczne, testy statystyczne i zasady opracowania wyników badań naukowych; 

C.W6. źródła naukowej informacji medycznej; 

C.W7. sposoby wyszukiwania informacji naukowej w bazach danych; 

C.W8. 
zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w 

pielęgniarstwie (evidence based nursing practice); 

C.W9. 
procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych położnych w Rzeczypospolitej Polskiej i innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

C.W10. 
systemy kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego położnych w wybranych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej; 

C.W11. systemy i współczesne kierunki organizowania opieki położniczej; 
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C.W12. inicjatywy i strategie międzynarodowe dotyczące ochrony i promocji zdrowia kobiet; 

C.W13. 
zasady dostępu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do świadczeń zdrowotnych w 

świetle prawa Unii Europejskiej. 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

C.U1. wskazywać kierunki i zakres badań naukowych w pielęgniarstwie i opiece położniczej; 

C.U2. zaplanować badanie naukowe, omówić jego cel i spodziewane wyniki;  

C.U3. 
przeprowadzić badanie naukowe, zaprezentować i zinterpretować jego wyniki oraz odnieść je do 

aktualnego stanu wiedzy; 

C.U4. przygotowywać bazy danych do obliczeń statystycznych; 

C.U5. stosować testy parametryczne i nieparametryczne dla zmiennych zależnych i niezależnych; 

C.U6. 
korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej, naukowych baz danych oraz 

informacji i danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia położnicze;  

C.U7. 
wykorzystywać wyniki badań naukowych w zakresie opieki położniczej, ginekologicznej i 

neonatologicznej niezbędne do podjęcia właściwej decyzji w praktyce zawodowej; 

C.U8. przygotowywać rekomendacje w zakresie opieki położniczej w oparciu o wyniki badań naukowych; 

C.U9. 
stosować zróżnicowane modele opieki położniczej w kontekście nowoczesnego położnictwa, 
ginekologii i neonatologii; 

C.U10. 
analizować inicjatywy i strategie międzynarodowe dotyczące ochrony i promocji zdrowia kobiet w 
celu organizowania opieki nad kobietą w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia. 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

C.K1. 
dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem 
różnic światopoglądowych i kulturowych; 

C.K2. 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz zasięgania porad 

ekspertów  

w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

C.K3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową; 

C.K4. 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i wskazywania 

priorytetów w realizacji określnych zadań; 

C.K5. przestrzegania praw autorskich i praw podmiotu badań; 

C.K6. 
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy 

badawczej. 

E. PRZEDMIOTY DO WYBORU 
(higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień; leczenie ran; stany naglące w położnictwie i ginekologii; zakażenia 

szpitalne; szpitalna polityka antybiotykowa; psychofizyczne problemy u kobiet w okresie okołoporodowym; wybrane 

problemy seksuologiczne kobiety i jej rodziny; zaawansowane zabiegi resuscytacyjne; współczesne metody 

diagnostyki i leczenia niepłodności;  choroby zakaźne w położnictwie i ginekologii; medycyna prewencyjne w 
położnictwie, neonatologii i ginekologii; techniki endoskopowe w ginekologii i położnictwie; komunikacja 

interpersonalna; e-zdrowie i informatyka w położnictwie; program szczepień ochronnych w Polsce i na świecie) 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

E.W1. potrafi przedstawić zasady higieny psychicznej i profilaktyki uzależnień;  
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E.W2. potrafi omówić formy wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS; 

E.W3. 

patofizjologię oraz zasady postepowania w leczeniu najczęściej występujących ran przewlekłych: 

odleżyn, owrzodzenia żylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej 

rany urazowej, odmrożeń; 

E.W4. 
metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia przewlekłych ran, w tym wyjaśnia rolę hiperbarii 
tlenowej oraz terapii podciśnieniowej w tym procesie; 

E.W5. 
strefy histopatologiczne urazu termicznego, kwalifikację ran oparzeniowych, składowe leczenia 
ciężkiego oparzenia oraz zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowej; 

E.W6. zakres wiadomości teoretycznych dotyczących stanów naglących w położnictwie; 

E.W7. stany zagrożenia życia w klinice chorób ginekologicznych;  

E.W8. 

pojęcie zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku 

szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz sposoby kontroli 

szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym mikroflory środowiska 

szpitalnego; 

E.W9. 
mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym 

zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu grzybiczym; 

E.W10. 
zagrożenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi, takich jak szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, 

koncerty, koszary wojskowe; 

E.W11. zasady tworzenia szpitalnej polityki antybiotykowej; 

E.W12. zasady monitorowania zmian lekooporności drobnoustrojów szpitalnych; 

E.W13. zasady zlecania badań mikrobiologicznych;  

E.W14. 
zadania położnej w organizacji opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą  
z zaburzeniami psychicznymi w odniesieniu do norm i odpowiednich aktów prawnych; 

E.W15. 
prawa pacjenta psychiatrycznego. Definiuje takie pojęcia jak: ubezwłasnowolnienie częściowe i 
całkowite, poczytalność, przymus bezpośredni; 

E.W16. 
różne metody komunikacji z kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą z zaburzeniami psychicznymi oraz 
charakteryzuje zasady gromadzenia danych o pacjencie z chorobą psychiczną;  

E.W17. 
granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności, omawia aktywność seksualną człowieka w 
różnych okresach życia; 

E.W18. 
specyfikę i złożoność zachowań seksualnych młodzieży, przedstawia niebezpieczeństwa wczesnej 
inicjacji seksualnej;   

E.W19. uwarunkowania prawne osób transpłciowych w Polsce; 

E.W20. wymiar etyczny badania seksualności człowieka; 

E.W21. aspekty terapii zagrożeń zdrowia i życia  pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego; 

E.W22. standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zaawansowanych zabiegach ratujących życie; 

E.W23. zasady zastosowania badania USG w diagnostyce niepłodności; 

E.W24. cele i zasady diagnostyki, profilaktyki, leczenia chorób identyfikowanych z niepłodością; 

E.W25. zagadnienia dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego; 
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E.W26. 
rekomendacje i algorytm postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-leczniczego w chorobach z 

grupy TORCH w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym; 

E.W27. 
zasady postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do noworodka z ciąży 

powikłanej chorobą zakaźną; 

E.W28. udział położnej w profilaktyce chorób zakaźnych; 

E.W29. 
rolę i zadania położnej w opiece przedkoncepcyjnej nad kobietą zdrową i kobietą z chorobami 

przewlekłymi;  

E.W30. badania diagnostyczne służące do określenia ryzyka ciążowego; 

E.W31. 
program wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodka oraz wymienia nowe metody wentylacji 

noworodków; 

E.W32. znaczenie hormonalnej terapii zastępczej; 

E.W33. metody endoskopowe w diagnostyce i leczeniu niepłodności; 

E.W34. zastosowanie zabiegów endoskopowych w leczeniu wad narządu rodnego; 

E.W35. zastosowanie laparoskopii w leczeniu chorób macicy i chorób przydatków; 

E.W36. powikłania po zabiegach endoskopowych; 

E.W37. zastosowanie histeroskopii w leczeniu nieprawidłowych krwawień z macicy; 

E.W38. podstawowe zasady komunikowania się z pacjentem i zespołem wielodyscyplinarnym; 

E.W39. specyfikę porozumiewania się z pacjentem w danej sytuacji zdrowotnej; 

E.W40. 
uwarunkowania i mechanizmy zaburzeń komunikacji interpersonalnej w relacji z pacjentem i jego 

rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego; 

E.W41 etyczne aspekty w komunikacji położnej z pacjentem. 

E.W42. rozwiązania informatyczne w zakresie dokumentowania opieki położniczej; 

E.W43. zasadność zarzadzania informacją w położnictwie; 

E.W44. 
zagadnienia dotyczące informatyzacji w ochronie zdrowia i przygotowania położnych do współpracy z 

innymi uczestnikami procesu zmian w e-zdrowiu; 

E.W45. szczepionki, szczepienia i ich rodzaje; 

E.W46. podstawy prawne szczepień ochronnych; 

E.W47. program szczepień ochronnych w Polsce i na świecie; 

E.W48. postępowanie egzekucyjne wobec osób uchylających się od szczepień ochronnych. 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

E.U1. rozpoznawać zjawisko manipulacji w relacjach z pacjentem i rodziną;  
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E.U2. identyfikować problemy psychiczne u pacjenta;  

D.U3. planować opiekę nad chorym z HIV/AIDS;  

E.U4. proponować działania związane z profilaktyką zaburzeń psychicznych i uzależnień; 

E.U4. ocenić i klasyfikować rany przewlekłe, aplikować środki stosowane w miejscowym leczeniu ran; 

E.U5. kontrolować efekty hiperbarii tlenowej oraz podciśnieniowego leczenia ran; 

E.U6. 
stosować wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z rozległym i głębokim 

oparzeniem; 

E.U7. rozpoznawać stany zagrożenia życia w klinice chorób ginekologicznych i położniczych;   

E.U8. rozpoznawać powikłania pooperacyjne wymagające natychmiastowej  interwencji;  

E.U9. 
wdrażać standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych 

przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego; 

EU10. prowadzić ocenę i izolować pacjentów potencjalnie zakażonych lub chorych zakaźnie; 

EU11. 
bezpiecznie stosować środki dezynfekcyjne i segregować odpady medyczne oraz postępować  

ze zdekontaminowanym sprzętem, w tym sterylnymi wyrobami medycznymi; 

EU12. stosować aktualne wytyczne WHO „5 kroków higieny rąk w opiece zdrowotnej; 

E.U13. 
aktywnie i świadomie współuczestniczyć w opracowywaniu i doskonaleniu procedur zapobiegania 

zakażeniom krwiopochodnym; 

E.U14. wdrażać rekomendacje dotyczące diagnostyki i terapii zakażeń; 

E.U15. analizować zasady zlecania badań mikrobiologicznych w przypadku podejrzenia zakażenia;  

E.U16. posługiwać się szpitalną listą antybiotyków (receptariusz szpitalny); 

E.U17. 
sprawować w sposób zorganizowany opiekę nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą z zaburzeniami 

psychicznymi;  

E.U18. 

dobierać właściwy plan opieki nad: pacjentką z zaburzeniami psychicznymi w różnym okresie życia, 

pacjentką agresywną, kobietą w okresie żałoby, kobietą po poronieniu, kobietą po porodzie chorego 

dziecka lub po śmierci dziecka; 

E.U19. 
rozpoznawać objawy depresji i psychozy poporodowej oraz wdraża odpowiedni algorytm 

postępowania; 

E.U20. różnicować przemoc seksualną pod kątem rodzajów, objawów i konsekwencji; 

E.U21. stosować metody zapobiegania i formy pomocy ofiarom przemocy seksualnej; 

E.U22. różnicować dysfunkcje seksualne i zaburzenia preferencji seksualnych; 

E.U23. reagować w sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia życia;      

E.U24. dobierać i stosować zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia; 

E.U25. różnicować  zaburzenia rozrodczości, wskazuje klasyfikacje niepłodności; 
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E.U26. 
przygotowywać pacjentkę do badań endokrynologicznych, biochemicznych, radiologicznych, USG i 

endoskopii, oraz sprawować opiekę po ich wykonaniu; 

E.U27. 
dobierać metody edukacji małżeństw bezdzietnych i wspierać rodziny z problemem niepłodności, oraz 

trudnościami w poczęciu i urodzeniu zdrowego dziecka; 

E.U28. stosować algorytm opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobą zakaźną; 

E.U29. 
udzielać porad kobiecie z chorobą zakaźną w zakresie trybu życia, diety i postępowania oraz 

przygotowywać ją do samoopieki; 

E.U30. stosować działania profilaktyczne w zakresie chorób zakaźnych; 

E.U31. 
rozpoznawać i eliminować objawy ciąży powikłanej oraz wdraża współczesne metody postępowania 

prowadzące do bezpiecznego przebiegu ciąży i porodu; 

E.U32. wykonywać badania przesiewowe u noworodków, dokonując ich interpretacji; 

E.U33. podejmować działania profilaktyczne w zakresie zakażeń u noworodków; 

E.U34. 
podejmować działania profilaktyczne w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową i prowadzić 

plan profilaktyki chorób nowotworowych narządów płciowych kobiety; 

E.U35. 
przygotowywać pacjentkę do zabiegów endoskopowych oraz prowadzi opiekę nad pacjentką po 

zabiegach;  

E.U36. 
uzasadniać zastosowanie metod endoskopowych w leczeniu wad narządu rodnego oraz w diagnostyce 

i leczeniu niepłodności; 

E.U37. uzasadniać zastosowanie metod laparoskopowych w leczeniu chorób macicy i przydatków; 

E.U38. rozpoznać sytuację zdrowotną pacjenta i dostosować rodzaj komunikatu do stanu zdrowia pacjenta; 

E.U39. 
komunikować się skutecznie z pacjentem i jego rodziną oraz członkami zespołu diagnostyczno-

terapeutycznego; 

E.U40. prowadzić negocjacje; 

E.U41. 

wyjaśniać pacjentowi przebieg i technikę wykonania danego badania / zabiegu terapeutycznego, 

zasady przygotowania do badania/zabiegu terapeutycznego, jak i zachowania się po wykonanej 

procedurze medycznej; 

E.U42. postępować zgodnie z etycznymi i prawnymi aspektami komunikowania się; 

E.U43. 
wykorzystywać nowoczesne rozwiązania technologiczne (elektroniczne dokumentowanie, 

telepołożnictwo) do opieki; 

E.U44. 

wykorzystywać aplikacje informatyczne i wystandaryzowane, oparte na badaniach naukowych 

przewodniki  

do opieki położniczej w praktyce; 

E.U45 
komunikować się, a także wykorzystywać narzędzia informatyczne z zachowaniem bezpieczeństwa i 

ochrony danych; 

E.U46. prowadzić dokumentacją szczepień ochronnych; 

E.U47. 
edukować pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad dystrybucji, transportu, przechowywania 

szczepionek; 

E.U48. różnicować niepożądane odczyny poszczepienne NOP. 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 
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Proces kształcenia na studiach drugiego stopnia jest zorganizowany w taki sposób, aby umożliwiał 

studentom będącym absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie przed 

rokiem akademickim 2016/2017 i nie ukończyli kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 

2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r .o zawodach pielęgniarki i położnej, osiągnięcie szczegółowych efektów 

uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji 

leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.K1. 
krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników, przy zachowaniu szacunku dla 

różnicświatopoglądowych i kulturowych; 

E.K2. 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz zasięgania porad 

ekspertów  

w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

E.K3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową; 

E.K4. 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i wskazywania 

priorytetów w realizacji określnych zadań; 

E.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych; 

E.K6. 
wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i 

reklamy jego produktów; 

E.K7. przestrzegania praw pacjenta; 

E.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

E.K9. pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach społecznych; 

E.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu; 

E.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; 

E.K12. 
motywowania rodziców do aktywnego uczestnictwa w poszukiwaniu nowych dróg rozwiązywania 

pojawiających się problemów; 

E.K13. dobrej współpracy w zespole. 
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2. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów  
 

ORGANIZACJA STUDIÓW Godziny ECTS 

a) Sumaryczna liczba godzin i ECTS  1300 godzin 120 

b) Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów 

ECTS dla każdej z dyscyplin – w przypadku programu studiów dla 

kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

Dyscyplina 
% ECTS 

Nauki o zdrowiu 55% 66.5 

Nauki medyczne 40% 48 

Nauki 

farmaceutyczne 
5% 5.5 

Razem 100% 120 

c) Łączna liczba punktów ECTS jaką student uzyskuje w ramach 

zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Studia  

stacjonarne 

ECTS 

80.5 

d) Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 

zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty 

uczenia się 

Nie dotyczy 

e) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z 

dziedziny  nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w 

wymiarze nie mniejszym niż 5 punktów ECTS – w przypadku 

kierunków studiów przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) 

23 

f) W ramach zajęć fakultatywnych do wyboru zgodnie ze standardem 

kształcenia, student może wybrać, zajęcia, którym przypisano 

punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5% liczby punktów 

ECTS koniecznej do ukończenia studiów. 

Ponadto student ma możliwość wyboru: 

• miejsca realizacji praktyk zawodowych, 

• promotora, a także obszaru oraz tematu pracy dyplomowej. 
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g) Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w 

ramach zajęć z języka angielskiego 
6 

h) Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, 

realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć 

ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów 

Nie dotyczy  

i) Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 

zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznych do 

ukończenia studiów) – w przypadku programu studiów dla 

kierunku o profilu praktycznym 

63.5 

j) Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 

zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową 

w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których został 

przyporządkowany kierunek studiów (w wymiarze większym niż 

50% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów) 

– w przypadku programu studiów dla kierunku o profilu 

ogólnoakademickim 

Nie dotyczy 

k) Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w 

wymiarze nie większym niż 50% liczby punktów ECTS 

koniecznych do ukończenia studiów) 

Nie dotyczy 

    


