
TABELA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Nazwa kierunku studiów POŁOŻNICTWO 

Poziom kształcenia STUDIA IIº 

Profil kształcenia OGÓLNOAKADEMICKI 

 Symbol 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

Kierunkowe efekty uczenia się - opis 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 
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W01 

specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, onkologii 

ginekologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii oraz metodologię 

badań naukowych 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 
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U01 

rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach 

trudnych wynikających ze specyfiki podejmowanych czynności zawodowych i warunków ich 

realizacji 

U02 prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki 

U03 stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej 

U04 
opracowywać założenia polityki kadrowej odpowiednie do zapotrzebowania pacjentów na opiekę 

położniczą, położniczo-neonatologiczną i ginekologiczną 

U05 
stosować metody i techniki organizacji i zarządzania w badaniu i rozwiązywaniu problemów 

organizacyjnych oraz usprawnianiu praktyki zawodowej położnej 



U06 planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy 

U07 

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 

U08 
wykonywać podstawowe badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy 

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

U09 opracowywać i wdrażać programy edukacji zdrowotnej, w tym prowadzić poradnictwo laktacyjne 

U10 prowadzić edukację terapeutyczną kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia 

U11 

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 

U12 
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 absolwent jest gotów do: 
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K01 
krytycznej oceny działań własnych i współpracowników przy zachowaniu szacunku dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych 

K02 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

K03 okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność 



zawodową 

K04 okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników 

K05 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu położnej 

i wskazywania priorytetów w realizacji czynności zawodowych 

K06 ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie świadczeń zdrowotnych 

K07 
wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu 

farmaceutycznego i reklamy jego produktów 

 


