
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW POŁOŻNICTWO 

I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich   

ROK AKADEMICKI 2022-2025 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów: POŁOŻNICTWO 

Poziom kształcenia : (studia I stopnia, studia II 

stopnia, jednolite studia magisterskie) 
Studia I stopnia 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których odnoszą się 

efekty uczenia się: 

Nauk o zdrowiu 

Nauk medycznych 

Profil kształcenia :  

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Praktyczny 

Forma studiów: (studia stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne  

Liczba semestrów: VI semestrów 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 
180 punktów ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 4720 godzin 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz 

sylwetka absolwenta: 
Licencjat położnictwa 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia: 

155 punktów ECTS  

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach tych praktyk: 

Zgodnie ze standardem kształcenia 

(1200 godz., 46 pkt ECTS,  

praktyki śródroczne i wakacyjne) 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub 

nauk społecznych, nie mniejsza nić 5 punktów 

ECTS: 

Zgodnie ze standardem kształcenia 

(15 pkt ECTS) 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu , 

Wydziałuoraz strategią ich rozwoju: 

Kształcenie na wysokim poziomie jest zgodne z misją 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, daje ono 

studentom i absolwentom wiedzę i umiejętności 

praktyczne, ukierunkowane na samodzielne uczenie się 

oraz postępowanie zgodne z zasadami etyki i deontologii 

zawodowej, uwzględnia wartości człowieka w oparciu 

o misje WNoZ: „Człowiek jest tyle wart, ile pomaga 

drugiemu”.  

Związek ze strategią rozwoju uczelni uwzględnia cele 

strategiczne obejmujące umacnianie jakości dydaktyki, 

podniesienie rangi i rozwoju potencjału naukowego 

Uczelni, inicjację nowoczesnych technologii medycznych, 

technik diagnostycznych i terapeutycznych, dostosowanie 

działalności szpitali klinicznych do dynamicznych zmian 

rynku usług medycznych oraz uczestnictwo Uczelni 

w kreowaniu polityki zdrowotnej Lubelszczyzny. 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

– profil praktyczny 

 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne 

109 ECTS: 

− Podstawy opieki położniczej –14 ECTS 



Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi w Uczelni 

badaniami naukowymi – profil ogólnoakademicki 

 

 

(nazwa modułu/ przedmiotu, liczba ECTS) 

− Podstawy pielęgniarstwa –2 ECTS 

− Badanie fizykalne –1 ECTS 

− Promocja zdrowia –1 ECTS 

− Techniki położnicze i prowadzenie porodu – 29,5 

ECTS 

− Choroby wewnętrzne –4 ECTS 

− Neonatologia i opieka neonatologiczna –7 ECTS 

− Położnictwo i opieka położnicza –11,5 ECTS 

− Psychiatria –4 ECTS 

− Chirurgia –4 ECTS 

− Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne –5 ECTS 

− Podstawowa opieka zdrowotna –5 ECTS 

− Anestezjologia i stany zagrożenia życia –5 ECTS 

− Ginekologia i opieka ginekologiczna –13 ECTS 

− Podstawy ratownictwa medycznego–1 ECTS 

− Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i 

ginekologii –2 ECTS 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano  punkty 

ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby 

punktów ECTS  koniecznych do ukończenia studiów 

na danym poziomie 

1,5 pkt ECTS : 

− Język migowy 

lub 

− Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w 

całkowitej liczbie punktów ECTS  koniecznej do  

ukończenia studiów na danym kierunku 

(w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej 

niż jednej dyscypliny ze wskazaniem dyscypliny 

wiodącej) 

75% punktów ECTS dla dyscypliny nauk o zdrowiu 

25% punktów ECTS dla dyscypliny nauk medycznych 

Ogólne cele kształcenia  oraz możliwości 

zatrudnienia i kontynuacji kształcenia  przez 

absolwentów kierunku: 

Dyplom licencjata położnictwa uzyskuje absolwent 

studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, 

który: 

w zakresie wiedzy zna i rozumie: 

− specjalistyczną problematykę z zakresu 

położnictwa, neonatologii i ginekologii; 

− rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka 

w warunkach prawidłowych i patologicznych; 

− etiologię, patomechanizm, objawy, przebieg i 

sposoby postępowania diagnostycznego 

i terapeutyczno-opiekuńczego w wybranych 

jednostkach chorobowych w chorobach 

wewnętrznych, chirurgii, pediatrii i psychiatrii;  

− uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania 

człowieka zdrowego i chorego;  

− system opieki zdrowotnej w Polsce i w 

wybranych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej;  

− zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 

− modele opieki położniczej nad kobietą w 

każdym okresie życia i stanie zdrowia;  

− etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania 

wykonywania zawodu położnej. 

w zakresie umiejętności potrafi: 

− udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: 

kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety 

w okresie połogu i noworodka oraz kobiety 



chorej ginekologicznie, w zakresie promocji 

zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki 

położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, 

prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku 

kobiety w okresie przekwitania i senium; 

− rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad 

kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać 

badania niezbędne do monitorowania jej 

przebiegu; 

− samodzielnie prowadzić i przyjmować poród 

fizjologiczny (w warunkach szpitalnych 

i pozaszpitalnych) i poród z położenia 

miednicowego, także z nacięciem i szyciem 

krocza; 

− monitorować płód z wykorzystaniem aparatury 

medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od 

normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu 

i połogu; 

− podejmować do czasu przybycia lekarza 

konieczne działania w sytuacjach nagłych, 

w tym ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie 

zbadać macicę; 

− sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, 

promując karmienie naturalne, monitorując 

przebieg okresu poporodowego oraz badając 

noworodka, a także podejmując w sytuacjach 

nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym 

natychmiastową reanimację; 

− sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą 

nad kobietą; 

− prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w 

zakresie przygotowania do życia w rodzinie, 

metod planowania rodziny, ochrony 

macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do 

rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z 

poradnictwem na temat higieny i żywienia, w 

tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić 

profilaktykę chorób kobiecych i patologii 

położniczych; 

− udzielać pierwszej pomocy i podejmować 

działania ratownicze w ramach resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej; 

− przeprowadzać badanie podmiotowe i 

przedmiotowe w celu postawienia diagnozy 

pielęgniarskiej lub położniczej; 

− wystawiać recepty na leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji 

leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich; 

− decydować o rodzaju i zakresie świadczeń 

opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

− samodzielnie udzielać świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 



i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w 

przepisach; 

− dokonywać analizy jakości opieki położniczo-

neonatologicznej i ginekologicznej; 

− organizować pracę własną i podległego 

personelu oraz współpracować w zespołach 

opieki zdrowotnej. 

w zakresie kompetencji społecznych jest gotów 

do: 

− kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, 

okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatii 

w relacji z pacjentem i jego rodziną;  

− przestrzegania praw pacjenta; 

− samodzielnego i rzetelnego wykonywania 

zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym 

przestrzegania wartości i powinności moralnych 

w opiece nad pacjentem;  

− ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe; 

− zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 

− przewidywania i uwzględniania czynników 

wpływających na reakcje własne i pacjenta; 

− dostrzegania i rozpoznawania własnych 

ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych oraz dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego 

wykonywania zawodu.  

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku 

położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów 

drugiego stopnia. 

  



Zasady rekrutacji, wymagania wstępne (oczekiwane 

kompetencje kandydata) oraz uznawalność 

dotychczas zdobytych efektów uczenia się:  

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia kierunku 

położnictwo jest spełnienie warunków rekrutacji, 

obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:  

1) w przypadku nowej matury, matury EB, matury IB oraz 

matury zagranicznej uzyskanej w państwach 

członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub 

Konfederacji Szwajcarskiej - do wyboru: biologia, język 

obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub 

matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub 

rozszerzonym,  

2) w przypadku starej matury: - do wyboru: biologia, 

język obcy nowożytny lub matematyka. 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 

interesariuszy uczestniczących w opracowywaniu 

efektów uczenia się: 

 

− Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Lublinie  

− Polskie Towarzystwo Położnych  

− Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

− Naczelne Pielęgniarki lubelskich szpitali  

 

 
 


