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Dydaktyka medyczna 6 55 25 15 15 Egzamin

Dydaktyka jako nauka o podmiocie i przedmiocie kształcenia. 
Terminologia dydaktyki, procesy uczenia się i nauczania w 
ujęciu różnych teorii. Uczeń w procesie kształcenia, cele, 
treści, zasady, metody kształcenia, środki dydaktyczne.

1.3.7., 1.3.6., 1.3.5., 1.3.4., 1.3.3., 1.3.2., 1.3.1., A.U19., A.U18., 
A.U17., A.W26., A.W25., A.W24.

Psychologia zdrowia 2 25 10 11 4 Zaliczenie

Tematyka przedmiotu dotyczy wiedzy, znajomości, pracy z 
pacjentką w różnych fazach jej funkcjonowania na oddziale. 
Dotyczy również elementów pomocy terapeutycznej. Istotnymi 
elementami są empatia i zrozumienie pacjentki.

DO.K2, 1.3.6., 1.3.4., 1.3.3., B.U27., B.U26., B.U23., A.U23., 
A.U2., B.W22., B.W21., A.W3., A.W2., A.W1.

Prawo w praktyce położniczej 1 20 10 10 Zaliczenie

Formy organizacyjno-prawne wykonywania zawodu położnej. 
Działalność zawodowa położnej. Ordynowanie leku, 
wystawianie recept i zlecanie badań diagnostycznych. 
Odpowiedzialność w zawodzie położnej.

A.W10., A.W14., A.W19., A.W6., A.W7., A.W8., A.W9., 1.2.12., 
1.2.3., A.U4., A.U5., 1.3.6., 1.3.7., DO.K1

Język angielski (I) 3 45 25 20 Zaliczenie

Zagadnienia specjalistyczne - rola położnej, struktura szpitala, 
narzędzia i procedury medyczne, układ rozrodczy - budowa, 
funkcja,  choroby, przebieg ciąży - objawy, zbieranie wywiadu, 
opieka nad ciężarną  pacjentką.

A.U25., 1.3.1.

Wielokulturowość w praktyce położniczej 2 30 20 10 Zaliczenie
Realizacja procesu kształcenia ukierunkowana jest na 
przygotowanie studentów do sprawowania profesjonalnej 
opieki nad odbiorcą odmiennym kulturowo.

A.U24., A.U23., A.U22., A.U21., A.U20., A.W29., A.W28., A.W27.

Zarządzanie w położnictwie 9 80 35 15 15 15 Egzamin

System opieki zdrowotnej Style i funkcje zarządzania Proces 
decyzyjny System kształcenia Rekrutacja Zapotrzebowanie na 
usługi Adaptacja Ścieżki kariery Ocena Zmiana Jakość 
Wartościowanie Marketing Zarządzanie strategiczne 
Ergonomia Finansowanie

A.U16., A.U15., A.U14., A.U13., A.U12., A.U11., A.U10., A.U9., 
A.W22., A.W10., A.W21., A.W18., A.W16., A.W12., A.W11., 
1.3.4., 1.3.3., 1.3.2., 1.3.1., A.W17., A.W15., A.U7., A.U8., 
A.W23., A.W20., A.W19., A.W14., A.W13.

Opieka nad Ciężarną, rodzącą i położnicą z wybraną 
chorobą współistniejącą Klinika+Pielęgniarstwo

5 50 45 5 Egzamin

Przygotowanie studenta do podejmowania decyzji i
wdrażania działań w zakresie specjalistycznej opieki 
położniczej wobec pacjentek ciężarnych, rodzących, położnic i 
ich rodzin, w sytuacji współistnienia chorób niepołożniczych.

1.1.1., A.W2., B.W20., B.W22., B.W23., B.W25., B.W27., B.W34., 
B.W30., DO.W1, 1.2.1., 1.2.7., B.U22., B.U23., B.U25., B.U34., 
DO.U1, DO.U2, 1.3.2.

Opieka specjalistyczna nad ciężarną, rodzącą i położnicą 
z chorobą współistniejącą w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

2 20 10 10 Zaliczenie
Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów zdrowotnych 
kobiet w opiece środowiskowej oraz prowadzenia poradnictwa 
w zakresie leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.

B.W32., DO.K2, DO.K1, 1.3.6., 1.3.5., 1.3.4., B.U26., B.U23., 
B.U22., B.W29., B.W28., B.W27., B.W25., B.W24., B.W23., 
B.W22., B.W21., B.W20.

Opieka stomatologiczna nad ciężarną 1 5 5 Zaliczenie

Zmiany w jamie ustnej występujące w poszczególnych 
trymestrach ciąży (przyczyny, objawy, skutki, zasady 
postępowania). Opieka stomatologiczna nad ciężarną. 
Zagadnienia z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

DO.K2, DO.K1, C.U10., B.U34., A.U20., A.U18., 1.2.10., B.W20., 
B.W1.

Onkologia ginekologiczna Klinika+Pielęgniarstwo 3 45 20 3 2 20 Egzamin

Podstawowa wiedza o nowotworach: profilaktyce 
zachorowań,powstawaniu  najczęściej występujących 
nowotworów w odniesieniem do chorób nowotworowych 
narządu rodnego, zasadach ich leczenia, w tym leczenia 
skojarzonego.

B.W21., B.W7., B.W41., B.U38., B.U22., B.U39., DO.W7, 1.1.1., 
A.W5., A.W7., B.W11., B.W20., B.W40., B.W42., DO.W8, 1.2.1., 
1.2.11., A.U6., B.U11., B.U12., B.U7., 1.3.2., DO.K1

Edukacja w praktyce zawodowej położnej: Poradnictwo 
Laktacyjne

1 20 20 Zaliczenie

Idea, działanie, zadania poradnictwa laktacyjnego.
Fizjologia laktacji i karmienia piersią. Ocena stanu odżywienia 
noworodka/niemowlęcia oraz techniki przystawiania do piersi. 
Najczęstsze problemy laktacyjne/metody i techniki ich 
rozwiązywania

A.W2., B.U23., A.U2., A.U1., B.W3., B.W22., B.U35., B.U34., 
B.W38., B.W37., B.W36., B.W35., 1.2.9., 1.2.10.

Edukacja w praktyce zawodowej położnej: Opieka paliatywna 3 35 15 15 5 Zaliczenie

Zagadnienia dotyczące szeroko pojętej opieki paliatywnej ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki hospicyjnej perinatalnej 
oraz opieki sprawowanej przez położne w ramach hospicjum 
domowego, stacjonarnego i wyjazdowego.

DO.K2, DO.K1, 1.3.6., 1.3.5., B.U39., B.U38., B.U24., B.W42., 
B.W41., B.W40., B.W24.

Edukacja w praktyce zawodowej położnej:  Terapia mięśni 
dna miednicy

2 20 10 5 5 Zaliczenie

Przygotowanie studenta do rozpoznawanie nieprawidłowości w 
obrębie mięśni dna miednicy u kobiet w różnych okresach i 
fazach życia oraz wdrożenie profilaktyki nietrzymania moczu u 
kobiet.

1.3.6., 1.3.4., 1.3.2., B.U37., B.W39., B.W28.

Nazwa modułu/przedmiotu
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Treści programowe Symbole efektów uczenia sięSposób zaliczenia zajęć

Liczba godzin form zajęć Liczba godzin form zajęć



Edukacja w praktyce zawodowej położnej: Opieka  
przedkoncepcyjna i opieka okołoporodowa

2 25 15 10 Zaliczenie
Zdobycie wiedzy o problemach kobiet w okresie
przedkoncepcyjnym i okołoporodowym oraz o sposobach ich 
rozwiązywania.

B.U36., B.U30., B.U28., B.U26., B.U25., B.W32., B.W30., B.W26., 
B.W25., B.W23., B.W20., 1.2.9., 1.2.7., 1.2.10., B.W22., B.W29., 
B.W34., B.U23., B.U27., B.U33., B.U34., 1.1.1., B.W19., B.W24., 
1.2.1., B.U32.

Statystyka medyczna 2 15 5 10 Zaliczenie

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z metodami 
wnioskowania statystycznego oraz metodami stosowanymi w 
analizie korelacji i regresji w zastosowaniu do danych 
statystycznych pozyskiwanych w naukach o zdrowiu i w 
naukach medycznych.

1.3.2., C.U5., C.U4., C.W5., C.W4.

Badania naukowe 3 30
20 10

Zaliczenie
Badania naukowe w położnictwie są usystematyzowanym 
procesem badawczym mającym na celu rozwój wiedzy z 
zakresu ważnych elementów zawodu położnej.

C.W1., C.W2., C.W3., C.U1., C.U2., C.U3., 1.3.1., 1.3.3., 1.3.7.

Informacja naukowa 2 10 10 Zaliczenie

Przedstawienie głównych źródeł naukowej informacji 
medycznej, specyfiki i sposobów korzystania z wybranych baz 
danych oraz stron stowarzyszeń zawodowych, tworzenie 
wykazu piśmiennictwa z zastosowaniem menedżera bibliografii

1.3.2., C.U6., C.W7., C.W6.

Szkolenie BHP – online 4 4 Zaliczenie

student zapoznaje się z zagadnieniami bezpiecznej pracy 
podczas zajęć. Poznaje przepisy prawne, instrukcje i 
procedury zachowania w laboratorium oraz podczas wypadku, 
awarii, pożaru. Poznaje podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy.

A.W24., A.W25., C.W11., E.W1., E.W3., E.W4., A.U16., E.U1., 
E.U2., E.U3., E.U4., B.K5.

Fakultety 6 60 Zaliczenie

PRAKTYKA ZAWODOWA - Zarządzanie w położnictwie 1 20 Zaliczenie

Organizowanie i nadzorowanie pracy zespołów położnych i 
pielęgniarsko-położniczych. Podejmowanie decyzji. 
Planowanie zasobów ludzkich. Rekrutacja i adaptacja 
zawodowa. Opracowywanie harmonogramów pracy personelu.

1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., A.U10., A.U11., A.U12., A.U16., A.U9.

PRAKTYKA ZAWODOWA- Poradnictwo laktacyjne 1 15 Zaliczenie

Przygotowanie położnej do prowadzenia poradnictwa 
laktacyjnego. Ocena stanu odżywienia noworodka i 
niemowlęcia oraz techniki przystawiania do piersi. Najczęstsze 
problemy laktacyjne oraz metody ich rozwiązywania.

B.U35., 1.3.1., 1.3.4.

PRAKTYKA ZAWODOWA-Opieka paliatywna 1 20 Zaliczenie

Zagadnienia dotyczące szeroko pojętej opieki paliatywnej ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki hospicyjnej perinatalnej 
oraz opieki sprawowanej przez położne w ramach hospicjum 
domowego, stacjonarnego i wyjazdowego.

DO.K2, DO.K1, 1.3.6., 1.3.5., B.U39., B.U38., B.U24.

PRAKTYKA ZAWODOWA-Opieka przedkoncepcyjna i 
okołoporodowa (POZ) 

1 25 Zaliczenie

Przygotowanie studenta do pełnienia opieki przedkoncepcyjnej 
i opieki okołoporodowej nad kobietą, w tym 
ciężarną/rodzącą/położnicą i jej rodziną w Podstawowej Opiece 
Zdrowotnej. 

B.U23., B.U27., B.U33., B.U34., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 
1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., DO.K1, DO.K2

PRAKTYKA ZAWODOWA -Opieka onkologiczna 1 20 Zaliczenie

Głównym celem realizacji zajęć jest zdobycie przez studenta 
określonego programem zasobu wiadomości, umiejętności 
planowania profesjonalnej opieki oraz ukształtowanie postaw i 
cech osobowości pożądanych dla położnej w opiece 
onkologicznej.  

B.U22., 1.3.1., DO.K1, B.U38.

ćwiczenia  - zajęcia realizowane w formie zdalnej; w wyjątkowych przypadkach, za zgodą rektora, w formie tradycyjnej wymagającej bezpośredniego kontaktu z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego

laboratoria  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

zajęcia praktyczne  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

W przypadku wybranych zajęć realizowanych tradycyjnie, dopuszcza się za zgodą rektora, możliwość organizacji w trybie zdalnym, ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne.
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Język angielski (II) 3 45 25 20 Egzamin

Opieka specjalistyczna nad matką i noworodkiem, objawy i 
choroby. Dieta w ciąży, przebieg i komplikacje w ciąży i przy
 porodzie, ciąża mnoga, komunikacja z pacjentem i 
współpracownikami. Interpretacja wyników badań. Prezentacja 
badań.

1.3.1., A.U25.

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii 2 30 15 11 4 Egzamin
Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii wraz z 
nabyciem umiejętności praktycznych.

B.U14., B.U15., B.U16., B.U17., B.U18., B.U19., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 
1.3.5.

Intensywny nadzór w opiece ginekologicznej 3 40 15 15 10 Egzamin
Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii wraz z 
nabyciem umiejętności praktycznych.

B.U14., B.U15., B.U16., B.U17., B.U18., B.U19., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 
1.3.5.

Opieka nad kobietą z niepełnosprawnością 1 10 10 Zaliczenie

1. Postępowanie położnej w opiece okołoporodowej wobec 
ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w rozpoznaną chorobą 
ginekologiczną i nią zagrożonej, z każdym rodzajem 
niepełnosprawności.

B.W20., B.W21., B.W25., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., DO.K1, 
DO.K2

Komunikacja z kobietą niepełnosprawną 1 10 10 Zaliczenie

W trakcie zajęć zostanie przedstawiona wiedza nt. problematyki
zdrowia psychicznego u kobiet. Zostanie omówiony również temat 
niepełnosprawności, jakości życia w niepełnosprawności oraz 
problemy psychologiczne związane z niepełnosprawnością.

DO.K2, 1.3.4., 1.3.2., 1.3.1., A.U3., A.U23., A.U2., A.U1., B.W21., 
A.W5., A.W2.

Intensywny nadzór w opiece neonatologicznej Klinika + 
Pielęgniarstwo

3 55 40 15 Egzamin
Student uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu 
intensywnego nadzoru potrzebnego do sprawowania profesjonalnej 
opieki nad pacjentami w OITN.

B.W30., DO.W9, DO.W16, DO.W15, DO.W14, DO.W13, DO.W12, 
DO.W11, DO.W10, B.W31., B.W29., B.W12., DO.U8, DO.U7, DO.U6, 
B.U6., B.U5., B.U29., B.U25., B.U2., B.U13., 1.2.1., DO.K2, DO.K1, 
1.3.4.

Opieka specjalistyczna nad dzieckiem z chorobą rzadką 1 10 10 Zaliczenie
Opieka specjalistyczna nad dzieckiem z chorobą metaboliczną, 
chorobą rzadką, chorobą genetyczną

B.W24., B.W26., B.W31.

Organizacja diagnostyki prenatalnej i położniczej Klinika + 
Pielęgniarstwo

1 20 10 8 2 Zaliczenie
Celem kształcenia jest zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi 
aspektami diagnostyki prenatalnej oraz interdyscyplinarnymi 
aspektami tej dziedziny.

B.W19., B.W22., B.W24., B.W26., B.U23., B.U24., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 
1.3.5.

Farmakologia i ordynowania produktów leczniczych 4 50 20 15 15 Egzamin

Treści programowe przedmiotu obejmują farmakologię, 
farmakokinetykę i farmakodynamikę, przedstawiają dostępne źródła 
informacji o lekach i ich działaniach niepożądanych oraz praktyczne 
przykłady ordynowania leków przez pielęgniarki

B.W1., B.W2., B.W3., B.W4., B.U1., B.U2., B.U3., 1.3.3., 1.3.6., 1.3.7.

Terapia bólu ostrego i przewlekłego Klinika + Pielęgniarstwo 2 35 25 5 5 Egzamin

Treści wykładów oraz ćwiczeń  skupiają się na roli pielęgniarki w 
prowadzeniu terapii przeciwbólowych. Poruszana jest problematyka 
oceny dolegliwości bólowych, różnicowania rodzaju bólu oraz 
stosowanej farmakoterapii.

B.U9., B.U8., B.U7., B.U6., B.U5., B.U4., B.U13., B.U12., B.U11., 
B.U10., B.W9., B.W8., B.W7., B.W6., B.W12., B.W11., B.W10.

Poradnictwo w zakresie opieki prekoncepcyjnej i 
okołoporodowej u pacjentek chorych na cukrzycę

3 30 20 10 Zaliczenie

Przedstawienie metod diagnozowania cukrzycy ciężarnych metod 
prowadzenia ciąży, porodu i połogu.Sposób przygotowania 
organizmu kobiety chorującej na cukrzycę do optymalnego 
momentu zajścia w ciążę.

DO.K2, 1.3.6., 1.3.3., B.U4., B.U33., B.U32., B.U24., B.U23., B.U22., 
A.U9., A.U20., 1.2.7., 1.2.6., 1.2.11., 1.2.10., B.W23., B.W18., B.W15., 
A.W5., A.W3., A.W27., A.W2., A.W19., A.W1., 1.1.1.

Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych 2 20 10 10 Zaliczenie
EBN ma na celu  korzystanie przez pielęgniarki w procesie 
pielęgnowania z wiarygodnych dowodów naukowych.

C.U7., C.W8.

Seminarium dyplomowe 2 35 35 Zaliczenie

Praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej 4 60 40 20 Egzamin

Zapoznanie studenta z istotnymi dla wykonywania zawodu aktami 
prawnymi(ustawa o samorządzie zawodowym i ustawa o zawodzie 
położnej i inne, mające zastosowanie w ochronie zdrowia, wymogi 
prawa europejskiego dla wykonywania zawodu położnej.

C.W8., C.W9., C.U8., C.U9., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.6., DO.K1, DO.K2

Endokrynologia ginekologiczna i medycyna rozrodu 2 30 25 5 Zaliczenie
Podstawy endokrynologii ginekologicznej i rozrodu dla położnych, 
wraz z nabyciem umiejętności praktycznych.

B.W33., B.W20., DO.K2, 1.3.5., B.U31., B.U22.

Pielęgniarstwo operacyjne i zabiegowe w położnictwie i 
ginekologii, Klinika + Pielęgniarstwo

1 30 20 5 5 Egzamin

Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego z zakresu organizacji pracy 
Bloku Operacyjnego, obowiązujących standardów i procedur 
postępowania, prawnych aspektów pracy pielęgniarki operacyjnej 
oraz metod i technik operacji w położnictwie i ginekologii.

DO.K1, 1.3.4., DO.W8, DO.W7, DO.W6, DO.W5, DO.W4, DO.K2, 
DO.U5, DO.U4, DO.U3

PRAKTYKA ZAWODOWA - Diagnostyka ultrasonograficzna 
w położnictwie i ginekologii 

3 60 Zaliczenie
Zajęcia praktyczne dla położnych z podstaw diagnostyki 
ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii.

B.U14., B.U15., B.U16., B.U17., B.U18., B.U19., B.U20., B.U21., 1.3.2., 
1.3.3., 1.3.6.

Nazwa modułu/przedmiotu

EC
TS
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od

zi
n

Semestr 3 Semestr 4

Treści programowe Symbole efektów uczenia sięSposób zaliczenia zajęć

Liczba godzin form zajęć Liczba godzin form zajęć



PRAKTYKA ZAWODOWA-  Intensywny nadzór w opiece 
neonatologicznej (ITN) 

1 20 Zaliczenie

Integracja wiedzy i umiejętności oraz modelowanie postawy 
samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów w opiece 
nad pacjentem hospitalizowanym w Oddziałach Intensywnej Terapii 
Noworodka.

DO.K2, DO.K1, 1.3.4., DO.U8, DO.U7, DO.U6, B.U29., B.U13., 1.2.1.

PRAKTYKA ZAWODOWA- Poradnictwo w zakresie opieki 
prenatalnej i okołoporodowej u pacjentek chorych na cukrzycę 
(PORADNIA DIABETOLOGICZNA) 

1 20 Zaliczenie
Edukacji pacjentki, ciężarnej, rodzącej i położnicy z cukrzycą w 
zakresie leczenia, diety, obsługi akcesoriów wspomagających 
leczenie cukrzycy i aktywności fizycznej.

A.U18., A.U16., 1.2.7., 1.2.11., 1.2.10.

Egzamin magisterski 20

ćwiczenia  - zajęcia realizowane w formie zdalnej; w wyjątkowych przypadkach, za zgodą rektora, w formie tradycyjnej wymagającej bezpośredniego kontaktu z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego

laboratoria  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

zajęcia praktyczne  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

W przypadku wybranych zajęć realizowanych tradycyjnie, dopuszcza się za zgodą rektora, możliwość organizacji w trybie zdalnym, ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne.


