
1 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW POŁOŻNICTWO 

I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich 

ROK AKADEMICKI 2022-2024 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów: 

 
POŁOŻNICTWO 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

Studia II stopnia 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których odnoszą się efekty 
uczenia się  

Nauki o zdrowiu 
Nauki medyczne 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Studia stacjonarne  

Liczba semestrów: 

 
IV semestry 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 
odpowiadających poziomowi studiów: 

120 punktów ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
1300 godzin 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz 
sylwetka absolwenta: 

Magister położnictwa 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

120 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 
(200 godz., 10 pkt ECTS, praktyki 

śródroczne) 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych, nie mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

Zgodnie ze standardem kształcenia 
(23 pkt ECTS) 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, Wydziału oraz 
strategią ich rozwoju: 

Uczenie się 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 Wydziału Nauk o Zdrowiu: 
„Człowiek jest tyle wart, ile pomaga 
drugiemu”.  
Związek ze strategią rozwoju uczelni 
uwzględnia cele strategiczne obejmujące 
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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 

Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi w Uczelni 
badaniami naukowymi – profil ogólnoakademicki (nazwa 
modułu/ przedmiotu, liczba ECTS) 

Zajęcia związane z prowadzonymi 
w Uczelni badaniami naukowymi – 83 
ECTS: 

− Badania naukowe – 3 ECTS 

− Informacja naukowa – 1 ECTS 

− Statystyka medyczna – 2 ECTS 

− Praktyka położnicza w perspektywie 

międzynarodowej – 3 ECTS 

− Praktyka położnicza oparta na dowodach – 3 

ECTS 

− Seminarium dyplomowe – 3 ECTS 

− Zarządzanie w położnictwie – 3 ECTS 

− Dydaktyka medyczna – 3 ECTS 

− Terapia bólu ostrego i przewlekłego – 5 ECTS 

− Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej 

rodziną w ujęciu dyscyplinarnym – 16 ECTS 

− Kliniczne aspekty rozrodczości człowieka – 2 

ECTS 

− Wielokulturowość w opiece nad kobietą – 2 

ECTS 

− Edukacja w praktyce zawodowej położnej – 11 

ECTS  

− Przygotowanie pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego – 20 ECTS 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS  
koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie  

Przedmioty do wyboru – 6 ECTS: 

− Medycyna prewencyjna w ginekologii wieku 

rozwojowego  

− Medycyna prewencyjna w ginekologii 

onkologicznej 

− Uroginekologia  

− Medycyna sądowa  

− Podstawy psychoterapii  

− Psychopatologia życia rodzinnego  

− Patologia i rehabilitacja mowy  

− Socjologia zdrowia  

− Ziołolecznictwo  

− Global issues in women's health/Globalny 

wymiar zdrowia kobiet 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w całkowitej 
liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów 

80% punktów ECTS dla dyscypliny nauk 
o zdrowiu 
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na danym kierunku (w przypadku przyporządkowania kierunku 
do więcej niż jednej dyscypliny ze wskazaniem dyscypliny wiodącej) 

20% punktów ECTS dla dyscypliny nauk 
medycznych 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i 
kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

Dyplom magistra położnictwa uzyskuje 
absolwent studiów drugiego stopnia na 
kierunku położnictwo, który: 
w zakresie wiedzy zna i rozumie: 

− specjalistyczną problematykę z zakresu 
położnictwa, neonatologii, ginekologii, 
onkologii ginekologicznej, diagnostyki 
ultrasonograficznej w położnictwie 
i ginekologii oraz metodologię badań 
naukowych)  

 
w zakresie umiejętności potrafi: 

− rozwiązywać problemy zawodowe, 
szczególnie związane z podejmowaniem 
decyzji w sytuacjach trudnych 
wynikających ze specyfiki podejmowanych 
czynności zawodowych i warunków ich 
realizacji;  

− prowadzić badania naukowe 
i upowszechniać ich wyniki; 

− stosować odpowiednie przepisy prawa 
w działalności zawodowej; 

− opracowywać założenia polityki kadrowej 
odpowiednie do zapotrzebowania 
pacjentów na opiekę położniczą, 
położniczo-neonatologiczną 
i ginekologiczną; 

− stosować metody i techniki organizacji 
i zarządzania w badaniu i rozwiązywaniu 
problemów organizacyjnych oraz 
usprawnianiu praktyki zawodowej 
położnej; 

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

− 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;  

− wykonywać podstawowe badanie 
ultrasonograficzne narządów jamy 
brzusznej i miednicy mniejszej oraz ciąży 
niskiego ryzyka, a także wstępnie oceniać 
i opisywać wynik tego badania; 

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

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

− 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; 

− samodzielnie ordynować wybrane 
produkty lecznicze, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 
wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie 
recepty lub zlecenia. 

 
w zakresie kompetencji społecznych jest 
gotów do: 

− krytycznej oceny działań własnych 
i współpracowników przy zachowaniu 
szacunku dla różnic światopoglądowych 
i kulturowych; 

− formułowania opinii dotyczących 
różnych aspektów działalności 
zawodowej i zasięgania porad ekspertów 
w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemów; 

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

− okazywania troski o bezpieczeństwo 
własne, otoczenia i współpracowników; 

− rozwiązywania złożonych problemów 
etycznych związanych z wykonywaniem 
zawodu położnej i wskazywania 
priorytetów w realizacji czynności 
zawodowych; 

− ponoszenia odpowiedzialności za 
realizowanie świadczeń zdrowotnych; 

− wykazywania profesjonalnego podejścia 
do strategii marketingowych przemysłu 
farmaceutycznego i reklamy jego 
produktów 

Absolwent studiów drugiego stopnia na 
kierunku położnictwo będzie przygotowany 
do podjęcia studiów trzeciego stopnia 
(doktoranckich). 
Absolwent studiów drugiego stopnia na 
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kierunku położnictwo będzie przygotowany 
do pracy w: publicznych i niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej; administracji 
państwowej i samorządowej. 

Zasady rekrutacji, wymagania wstępne (oczekiwane 
kompetencje kandydata) oraz uznawalność dotychczas 
zdobytych efektów uczenia się: 

Wymagania wstępne - dyplom licencjata 
położnictwa (absolwent studiów pierwszego 
stopnia na kierunku położnictwo). 

Kandydat - absolwent studiów pierwszego 
stopnia na kierunku położnictwo, powinien 
posiadać ogólną wiedzę medyczną oraz 
wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. 
Powinien być przygotowany do 
samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie 
z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz 
holistycznego podejścia do pacjenta 
uwzględniającego poszanowanie 
i respektowanie jego praw.  

Kandydat powinien posiadać umiejętności 
wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: 
kobiety i jej rodziny; kobiety ciężarnej; kobiety 
rodzącej oraz położnicy i noworodka 
w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki 
i profesjonalnej opieki położniczo-
ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, 
prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie 
przekwitania i senium.  

Kandydat powinien posiadać umiejętności 
rozpoznawania i monitorowania ciąży 
prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu 
siłami natury oraz wykrywania stanów 
odbiegających od normy u matki i dziecka 
w okresie ciąży, porodu i połogu.  
Kandydat powinien być przygotowany do 
przekazywania wiedzy na temat rozrodu 
i metod planowania rodziny – w okresie 
dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w 
aspekcie biologicznym, wychowawczym, 
społecznym oraz ochrony macierzyństwa i 
ojcostwa. 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy 
uczestniczących w opracowywaniu efektów uczenia się 

− Absolwenci studiów I stopnia  

− Przewodniczący Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie  

− Polskie Towarzystwo Położnych  

− V-ce Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych  

− Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

− Konsultant krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologicznego i 
położniczego  

− Naczelne Pielęgniarki lubelskich szpitali 

 


