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REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO  

NA WYDZIALE  NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ 

SZKOŁY WYŻSZEJ W SIEDLCACH 
 

Podstawy prawne 

§1 

Podstawę prawną Regulaminu kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

stanowi: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (t.j.  Dz U. z  2019 r., poz. 576, z  późn. zm.), rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarski, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1573), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 

2012 r., poz. 970), Statut i Regulamin studiów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej oraz program studiów na kierunku położnictwo studia I stopnia. 
 

I Postanowienia ogólne 

§2 

1. Kształcenie praktyczne jest integralną częścią edukacji studentów kierunku położnictwo 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia. 

2. Kształcenie praktyczne na kierunku położnictwo obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki 

zawodowe. 

3. Regulamin określa warunki organizacji kształcenia praktycznego, czas realizacji, warunki 

zaliczenia, prawa i obowiązki studenta. 

4. Celem kształcenia praktycznego jest praktyczne przygotowanie studenta do 

samodzielnego pełnienia roli zawodowej, usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości 

oraz umiejętności nabytych w toku kształcenia teoretycznego.    

5. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy, wynikający ze 

standardów kształcenia, planów studiów i programów studiów, odbywają się  

w miejscu i w terminie określonym w harmonogramie, ustalonym przez Uczelnię,  

w ciągu roku akademickiego i/lub w okresie wakacji. 

6. Odbywanie praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych jest poprzedzone 

kształceniem studentów w pracowni umiejętności położniczych. 

7. Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną Uczelni oraz  

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi Uczelnia ma podpisane 

porozumienia/umowy o współpracy. 

8. Rektor w celu realizacji kształcenia praktycznego zawiera porozumienia/umowy  



o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 

9. Szczegółowe warunki odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określa 

porozumienie/umowa zawarta z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 

10. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą są prowadzone w szczególności w: 

1) salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych (położniczo-

noworodkowych), patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej lub 

ginekologii onkologicznej, pediatrycznych (niemowlęcych, patologii noworodka), 

internistycznych, chirurgicznych oraz intensywnej terapii; 

2) gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej); 

3) specjalistycznych ambulatoriach (poradniach ginekologicznych i ginekologiczno--

położniczych); 

4) szkołach rodzenia; 

5) poradniach laktacyjnych. 

11. W trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakresie podstaw opieki 

położniczej i opieki specjalistycznej student na kierunku położnictwo, studiów 

pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące: 

1) udzielanie porad kobietom ciężarnym, w tym przeprowadzanie co najmniej 100 

badań prenatalnych; 

2) sprawowanie opieki nad co najmniej 40 kobietami ciężarnymi; 

3) przyjmowanie co najmniej 40 porodów,  a  w  przypadku  gdy  liczba  rodzących  jest 

mniejsza – co najmniej 30 porodów i aktywnego udziału w 20 innych porodach; 

4) aktywny udział w przyjmowaniu porodu z położenia miednicowego, a w przypadku 

gdy jest to niemożliwe – w warunkach symulowanych; 

5) wykonanie nacięcia krocza i zakładanie szwów, a w przypadku gdy jest to 

niemożliwe – w warunkach symulowanych; 

6) sprawowanie opieki nad co najmniej 40 kobietami, u których mogą wystąpić 

powikłania w trakcie ciąży, porodu i połogu; 

7) sprawowanie opieki nad co najmniej 100 kobietami w okresie połogu i zdrowymi 

noworodkami, w tym przeprowadzania ich badania; 

8) prowadzenie obserwacji noworodków niedonoszonych, przenoszonych, z niską masą 

urodzeniową i chorych oraz sprawowania nad nimi opieki; 

9) sprawowanie opieki nad kobietami z objawami patologicznymi - ginekologicznymi i 

położniczym. 



12. Zajęcia praktyczne są realizowane pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela 

akademickiego. 

13. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem opiekuna praktyk będącego 

merytorycznym pracownikiem (położną lub pielęgniarką) danego podmiotu leczniczego  

i pod nadzorem koordynatora praktyk z ramienia podmiotu leczniczego. 

14. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk 

sprawuje Kierownik praktyk powołany przez Rektora. 

 

II Organizacja i przebieg kształcenia praktycznego 

§3 

1. Z tytułu odbywania kształcenia praktycznego, tj. zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych student nie otrzymuje wynagrodzenia. 

2. Student, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywa w wyznaczonych przez 

Uczelnię podmiotach leczniczych lub innych podmiotach, z którymi Collegium Mazovia 

zawarła porozumienia/umowy. 

3. Student odbywa praktykę zawodową na podstawie skierowania wystawionego przez   

Kierownika praktyk. Skierowanie określa termin odbywania praktyk oraz pracownika 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą będącego opiekunem praktyk. 

4. Studenci studiów I stopnia na kierunku położnictwo odbywają praktyki w trybie praktyk 

grupowych lub indywidualnych. 

5. W przypadku odbywania praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest 

złożyć podanie do Dziekana wraz z pisemną opinią Kierownika praktyk oraz z 

zaświadczeniem  

z danej placówki, wyrażającej zgodę na przyjęcie studenta w celu odbycia praktyki 

indywidualnej. 

6. O możliwości odbywania praktyki w trybie indywidualnym decyduje Dziekan. 

7. Przed rozpoczęciem praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest do 

pobrania z Uczelni skierowania. 

8. Student I stopnia kierunku położnictwo odbywający zajęcia praktyczne i praktyki 

zawodowe swoje codzienne czynności odnotowuje w Dzienniku umiejętności 

zawodowych stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

9. Praktyki zawodowe student musi zrealizować i zaliczyć przed końcem semestru, którego 

program przewiduje ich realizację. 

10. Nauczyciel akademicki realizujący zajęcia praktycznych i opiekun praktyk zawodowych 

na bieżąco wystawia ocenę w Dzienniku umiejętności zawodowych zgodnie z przyjętymi 



kryteriami oceniania: 

5,0 - przestrzega zasad, technika i kolejność wykonania czynności bez żadnych uwag, 

wnikliwie obserwuje pacjenta i interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, zawsze poprawnie 

dokumentuje wykonane zadanie, przestrzega zasad etyki, respektuje prawa pacjenta, ma 

świadomość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

4,5 - przestrzega zasad po wstępnym ukierunkowaniu, technika i kolejność czynności bez 

żadnych uwag, wnikliwie obserwuje pacjenta i interweniuje jeśli zachodzi potrzeba,  

poprawnie dokumentuje wykonane zadanie, przestrzega zasad etyki, respektuje prawa 

pacjenta, ma świadomość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

4,0 - przestrzega zasady, po ukierunkowaniu wykonuje czynności poprawnie, nie zawsze 

właściwie obserwuje pacjenta i interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, poprawnie dokumentuje 

wykonane zadania, przestrzega zasad etyki, respektuje prawa pacjenta, ma świadomość 

ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

3,5 - przestrzega zasady, po ukierunkowaniu wykonuje czynności w miarę poprawnie, nie 

zawsze właściwie obserwuje pacjenta i nie interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, nie zawsze 

poprawnie dokumentuje wykonane zadania,  nie zawsze przestrzega zasad etyki, respektuje 

prawa pacjenta, nie zawsze ma świadomość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, 

3,0 - nie zawsze przestrzega zasad, wymaga nadzoru, chaotycznie wykonuje czynności, 

wykonywanie prostych czynności bez uwag, nie zawsze właściwie obserwuje pacjenta i nie 

interweniuje jeśli zachodzi potrzeba, nie zawsze poprawnie dokumentuje wykonane zadania,  

nie zawsze przestrzega zasad etyki, nie zawsze respektuje prawa pacjenta, nie ma 

świadomości ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. 

Nie otrzymuje zaliczenia student, który: 

a) nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowych wymagań 

programowych, 

b) nie rozwiązuje zadań teoretycznych i praktycznych, nawet o niewielkim stopniu 

trudności, 

c) niewłaściwie przygotowuje pacjenta, potrzebny sprzęt, narzędzia, materiały do 

zabiegów, błędnie interpretuje wyniki swojej pracy, 

d)  nie zna zasad wykonywania czynności i zabiegów pielęgnacyjnych, 

e) wykonuje czynności w sposób zdecydowanie odbiegający od wzoru, 

f) niewłaściwie obserwuje pacjenta i nie interweniuje, jeśli zachodzi potrzeba, 

g) błędnie dokumentuje wykonane zadanie lub nie dokumentuje wykonania zadania, 

h) narusza obowiązujące zasady etyki ogólnej i zawodowej, 

i) nie respektuje praw pacjenta. 



11. Kierownik praktyk weryfikuje dokument potwierdzający odbycie praktyk (Dziennik 

umiejętności zawodowych) i dokonuje zaliczenia praktyki na ocenę w karcie okresowych 

osiągnięć studenta. 

III Prawa i obowiązki studenta 

§4 

1. Student ma prawo do: 

a) zorganizowanego procesu kształcenia praktycznego, 

b) obiektywnej oceny osiągnięć w toku kształcenia praktycznego, 

c) 30-minutowej przerwy w ciągu 8 godz. praktyk,   

2. Do obowiązków studenta należy: 

a) realizacja programu kształcenia praktycznego - zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych zgodnie z planem i programem kształcenia, 

b) punktualne przychodzenie na zajęcia oraz realizacja zajęć w pełnym wymiarze godzin 

przewidzianym w planie studiów i programie kształcenia, 

c) estetyczny wygląd - odzieży ochronnej, obuwia na zmianę, identyfikatora, 

d) posiadanie orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

zaświadczenia o szczepieniu przeciw WZW typu B oraz zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie położnej,  

e) posiadanie ubezpieczenia OC i NNW poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych 

obejmującego pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku 

ekspozycji zawodowej, 

f) przynoszenie na zajęcia Dziennika umiejętności zawodowych, w którym wpisywane 

jest zaliczenie praktyk, 

g) bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

rejestrujących dźwięk i obraz (kamer, aparatów fotograficznych, dyktafonów, itp.)  

w miejscu kształcenia praktycznego, 

h) bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu w miejscu realizacji 

kształcenia praktycznego, 

i) przestrzeganie regulaminów podmiotu leczniczego, na terenie którego odbywa się 

kształcenie praktyczne oraz korzystanie z instrukcji i zarządzeń wewnętrznych danej 

jednostki organizacyjnej, 

j) przestrzeganie przepisów sanitarnych i przepisów BHP obowiązujących na terenie 

danego podmiotu leczniczego, 

k) przestrzeganie praw pacjenta a w szczególności zachowanie w tajemnicy informacji  

o pacjencie i jego rodzinie uzyskanych w trakcie kształcenia praktycznego, 



l) przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów/klientów i ich 

rodzin, personelu, opiekunów kształcenia praktycznego, koleżanek i kolegów, 

m) wykonywanie poleceń przełożonych i opiekunów kształcenia praktycznego, 

n) dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i powierzony sprzęt oraz używanie go zgodnie  

z przeznaczeniem. 

IV Postanowienia końcowe 

§5 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu kształcenia praktycznego obowiązują studentów 

studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

2. Kwestie szczegółowe nie uregulowane w niniejszym Regulaminie, mogą być 

uregulowane odrębnymi przepisami. 

3. Każdy student przed przystąpieniem do realizacji kształcenia praktycznego ma 

obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

 

§6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i obowiązuje od roku akademickiego 

2019/2020. 

 

 

Zapoznałem się z treścią regulaminu. 

 

 

……………………                                                  …………………………………………….                                     

          Data                                                                                Imię i nazwisko studenta 

 

 

 

MIEJSCE REALIZACJI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

 

l.p. Zakres 

kształcenia 

praktycznego 

Miejsce 

realizacji 

praktyk 

Wymiar 

godzin 

Termin 

realizacji 

Zaliczenie/ 

podpis 

UWAGI 

I SEMESTR 

1.  

Podstawy opieki 

położniczej 

     



zajęcia praktyczne 

10 h 

2.  

Podstawy opieki 

położniczej 

praktyki zawodowe 

           30 h 

     

3.  

Promocja zdrowia 

zajęcia praktyczne 

15 h 

     

4.  

Podstawowa opieka 

zdrowotna 

zajęcia praktyczne 

15 h 

     

5.  

Podstawowa opieka 

zdrowotna 

praktyki zawodowe 

35 h 

     

6.  

Techniki położnicze 

i prowadzenie 

porodu 

zajęcia praktyczne 

20 h 

     

7.  

Techniki położnicze 

i prowadzenie 

porodu 

praktyki zawodowe 

70 h 

     

8.  

Położnictwo i 

opieka położnicza 

zajęcia praktyczne 

25 h 

     

9.  

Położnictwo i 

opieka położnicza 

praktyki zawodowe 

98 h 

 

     

10.  

Choroby 

wewnętrzne 

zajęcia praktyczne 

10 h 

     

11.  

Choroby 

wewnętrzne 

praktyki zawodowe 

25 h 

     



12.  

Rehabilitacja w 

położnictwie, 

neonatologii i 

ginekologii 

zajęcia praktyczne 

10 h 

     

II SEMESTR 

13.  

Ginekologia i 

opieka 

ginekologiczna 

zajęcia praktyczne 

23 h 

     

14.  

Ginekologia i 

opieka 

ginekologiczna 

praktyki zawodowe 

115 h 

     

15.  

Neonatologia i 

opieka 

neonatologiczna 

zajęcia praktyczne 

20 h 

     

16.  

Neonatologia i 

opieka 

neonatologiczna 

praktyki zawodowe 

60 h 

     

17.  

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

zajęcia praktyczne 

5 h 

     

18.  

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

praktyki zawodowe 

35 h 

 

     

19.  

Chirurgia 

zajęcia praktyczne 

10 h 

     

20.  

Chirurgia 

praktyki zawodowe 

25 h 

     

21.  

Psychiatria 
     



zajęcia praktyczne 

10 h 

22.  

Psychiatria 

praktyki zawodowe 

30 h 

     

23.  

Anestezjologia i 

stany zagrożenia 

życia 

zajęcia praktyczne 

10 h 

     

24.  

Anestezjologia i 

stany zagrożenia 

życia 

praktyki zawodowe 

20 h 

     

 

 

PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ 

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się 

w zakresie 

umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. C.U1. 

Posługuje się 

właściwym 

nazewnictwem z 

zakresu opieki 

położniczej, 

neonatologii i 

ginekologii oraz 

interpretuje 

podstawowe pojęcia 

z zakresu praktyki 

zawodowej 

położnej. 

      

2. C.U2. 

Wykonuje oraz 

dokumentuje 

podstawowe zabiegi 

higieniczne, 

pielęgnacyjne, 

diagnostyczne i 

lecznicze, w tym: 

a) wykonuje zabiegi 

pielęgnacyjne u 

różnych grup 

podopiecznych; 

      



3. C.U2. 

b) dokonuje 

pomiarów: 

temperatury ciała, 

tętna, ciśnienia 

tętniczego krwi, 

pulsoksymetrii, 

masy ciała i 

wzrostu; 

      

4. C.U2. 
c) ocenia stan 

świadomości i 

przytomności; 

      

5. C.U2. 

d) wykonuje zabiegi 

ułatwiające 

wydalanie gazów i 

stolca; 

      

6. C.U2 e) podaje leki 

różnymi drogami; 

      

7. C.U2. 
f) stosuje 

tlenoterapię 

doraźną; 

      

8. C.U2. 

g) przeprowadza 

cewnikowanie i 

płukanie pęcherza 

moczowego; 

      

9. C.U2. 

h) pobiera wymazy 

z pochwy, rany 

pooperacyjnej, ucha, 

nosa, gardła, odbytu, 

okolic cewki 

moczowej i okolic 

oka noworodka; 

      

10. C.U2. 

i) pobiera krew 

żylną i 

włośniczkową; 

      

11. C.U2. 

j) dokonuje pomiaru 

poziomu glukozy 

we krwi; 

      

12. C.U2. 

k) wykonuje 

wstrzyknięcia 

domięśniowe, 

podskórne, 

śródskórne i 

dożylne; 

      

13. C.U2. 
l) zakłada wkłucie 

do żyły obwodowej; 

      

14. C.U2. 

m) wykonuje 

cewnikowanie żyły 

pępowinowej; 

      



15. C.U2. 
n) przeprowadza 

płukanie żołądka; 

      

16. C.U2. 

o) wykonuje proste 

diagnostyczne testy 

paskowe; 

      

17. C.U2. 

p) przygotowuje 

odbiorcę swoich 

usług, siebie i 

stanowisko pracy do 

przeprowadzenia 

badań i zabiegów; 

      

18. C.U2. 

q) przygotowuje 

zestawy do badań 

oraz zabiegów 

diagnostycznych, 

pielęgnacyjnych i 

leczniczych 

stosowanych w 

położnictwie, 

neonatologii i 

ginekologii; 

      

19. C.U2. 

r) uczestniczy w 

zabiegach 

diagnostycznych i 

leczniczych 

stosowanych w 

położnictwie, 

neonatologii                     

i ginekologii; 

      

20. C.U2. 

s) wykonuje testy 

przesiewowe u 

noworodków. 

      

21. C.U3. 
Stosuje zasady 

aseptyki i 

antyseptyki. 

      

22. C.U4. 

Planuje i wdraża 

postępowanie w 

przypadku 

ekspozycji na 

zakażenie. 

      



23. C.U5. 

Stosuje wybraną 

metodę 

pielęgnowania w 

opiece nad kobietą i 

jej rodziną. 

      

24. C.U5. 

Stosuje wybraną 

metodę 

pielęgnowania w 

opiece nad  

noworodkiem. 

      

25. C.U6. 

Wykonuje pełne 

badanie fizykalne 

(podmiotowe i 

przedmiotowe) u 

kobiety ciężarnej, a 

także interpretuje i 

dokumentuje      

uzyskane wyniki na 

potrzeby diagnozy 

położniczej. 

      

26. C.U6. 

Wykonuje pełne 

badanie fizykalne 

(podmiotowe i 

przedmiotowe) u 

kobiety rodzącej, a 

także interpretuje i 

dokumentuje      

uzyskane wyniki na 

potrzeby diagnozy 

położniczej. 

      

27. C.U6. 

Wykonuje pełne 

badanie fizykalne 

(podmiotowe i 

przedmiotowe) u 

położnicy, a także 

interpretuje i 

dokumentuje      

uzyskane wyniki na 

potrzeby diagnozy 

położniczej. 

      

28. C.U6. 

Wykonuje pełne 

badanie fizykalne 

(podmiotowe i 

przedmiotowe) u 

      



kobiety chorej 

ginekologicznie, a 

także interpretuje i 

dokumentuje      

uzyskane wyniki na 

potrzeby diagnozy 

położniczej. 

29. C.U6. 

Wykonuje pełne 

badanie fizykalne 

(podmiotowe i 

przedmiotowe) u 

noworodka, a także 

interpretuje i 

dokumentuje      

uzyskane wyniki na 

potrzeby diagnozy 

położniczej. 

      

30. C.U7. 

Przeprowadza 

zabiegi 

usprawniające w 

położnictwie, 

ginekologii i 

neonatologii. 

      

31. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych 

opiece oraz okazuje 

zrozumienie dla 

różnic 

światopoglądowych 

i kulturowych. 

      

32. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i 

kształtuje swoje 

umiejętności, dążąc 

do profesjonalizmu. 

      

33. D.K3. 

Przestrzega wartości 

i powinności 

moralnych w opiece 

nad ciężarną, 

rodzącą, położnicą i 

jej dzieckiem oraz           

kobietą zagrożoną 

chorobą i chorą 

      



ginekologicznie. 

34. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i 

wykonywanie zadań 

zawodowych. 

      

35. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

36. D.K6. 

Rzetelnie i 

dokładnie wykonuje 

powierzone 

obowiązki 

zawodowe. 

      

37. D.K7. 
Zachowuje 

tajemnicę 

zawodową. 

      

38. D.K8. 

Współdziała w 

zespole 

interdyscyplinarnym 

w rozwiązywaniu 

dylematów 

etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

39. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z 

podopieczną i jej 

rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

 

 

TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU 

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U1. 

Dokonuje oceny stanu 

ciężarnej, rodzącej, 

płodu, położnicy i 

noworodka przy 

pomocy dostępnych 

metod i środków. 

      

2. D.U2. Rozpoznaje i eliminuje 

czynniki ryzyka w 

      



przebiegu ciąży, porodu 

i połogu, a w razie 

konieczności zapewnia 

kobiecie i jej dziecku 

opiekę sprawowaną 

przez specjalistów. 

3. D.U3. 

Wykonuje badania 

służące ocenie stanu 

zdrowia płodu, ciężarnej 

i rodzącej oraz 

interpretuje ich wyniki. 

      

4. D.U4. 

Podejmuje działania 

profilaktyczne i w 

zakresie promocji 

zdrowia w stosunku do 

kobiet ciężarnych i w 

okresie połogu. 

      

5. D.U5. 

Stosuje w swojej pracy 

zasady wynikające z 

wytycznych WHO, 

ICM, FIGO i Polskiego 

Towarzystwa          

Ginekologicznego 

(PTG). 

      

6. D.U6 
Wykorzystuje założenia 

psychoprofilaktyki 

położniczej. 

      

7. D.U7. 

Ustala indywidualne 

plany opieki prenatalnej 

i porodu w odniesieniu 

do ciężarnej i rodzącej, 

a w razie           

konieczności dokonuje 

ich modyfikacji. 

      

8. D.U8. 

Prognozuje 

prawdopodobny 

przebieg porodu i ocenia 

możliwości odbycia 

porodu drogami i siłami 

natury. 

      

9. D.U9. 

Planuje postępowanie 

położnicze i obejmuje 

opieką położniczą 

kobietę ciężarną w 

zależności od 

rozpoznanej sytuacji 

położniczej. 

      

Planuje postępowanie 

położnicze i obejmuje 

      



opieką położniczą 

rodzącą w zależności od 

rozpoznanej sytuacji 

położniczej. 

Planuje postępowanie 

położnicze i obejmuje 

opieką położniczą 

położnicę w zależności 

od rozpoznanej sytuacji 

położniczej. 

      

10. D.U10. 

Wdraża standardy 

dotyczące opieki nad 

ciężarną z zagrażającym 

porodem 

przedwczesnym i w 

przebiegu porodu 

przedwczesnego. 

      

11. D.U11. 

Rozpoznaje początek 

porodu i ocenia postęp 

porodu na podstawie 

badania zewnętrznego, 

wewnętrznego                        

i obserwacji zachowania 

rodzącej. 

      

12. D.U12. 

Prowadzi 

psychoprofilaktykę 

porodową i stosuje 

niefarmakologiczne 

metody łagodzenia bólu 

porodowego. 

      

13. D.U13. 
Wykonuje i interpretuje 

badanie KTG 

(kardiotokograficzne). 

      

14. D.U14. 

Prowadzi I, II, III i IV 

okres porodu, 

przeprowadzając 

konieczne procedury. 

      

15. D.U15. 

Nacina krocze, po 

uprzednim znieczuleniu, 

oraz szyje krocze 

nacięte lub pęknięte I 

stopnia. 

      

16. D.U16. 

Rozpoznaje pęknięcie 

krocza II, III i IV 

stopnia oraz asystuje 

lekarzowi przy zabiegu 

szycia krocza. 

      

17. D.U17. 

W ramach udzielania 

pierwszej pomocy 

położniczej: 

a) zabezpiecza dostęp 

do żyły obwodowej,  

      



b) podaje wlew 

kroplowy, 

c) stosuje tlenoterapię, 

d) utrzymuje drożność 

dróg oddechowych, 

e) wykonuje czynności 

resuscytacyjne u kobiety 

i noworodka, 

f) zabezpiecza ranę 

krocza lub szyjki 

macicy, 

g) wykonuje ręczne 

wydobycie łożyska, 

h) dokonuje obrotu 

wewnętrznego w 

przypadku porodu 

drugiego bliźnięcia, 

i) udziela pomocy 

ręcznej w porodzie 

miednicowym. 

18. D.U18. 

Rozpoznaje krwotok 

położniczy i postępuje 

zgodnie z 

obowiązującymi 

rekomendacjami. 

      

19. D.U19. 

Wykonuje zabiegi 

okołoporodowe u 

noworodka i ocenia jego 

stan według 

obowiązujących skal 

oceny. 

      

20. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

21. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

22. D.K3. 

Przestrzega wartości i 

powinności moralnych 

w opiece nad ciężarną, 

rodzącą, położnicą i jej 

dzieckiem oraz           

kobietą zagrożoną 

chorobą i chorą 

ginekologicznie. 

      

23. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      



24. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

25. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

26. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

27. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

28. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

 

PROMOCJA ZDROWIA 

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. C.U8. 

Ocenia potencjał 

zdrowotny jednostki i 

rodziny z rozpoznaniem 

czynników ryzyka 

chorób wynikających ze 

stylu życia. 

   

- - - 

2. C.U9. 

Realizuje programy 

promocji zdrowia i 

edukacji zdrowotnej 

dostosowane do 

rozpoznawanych 

potrzeb       zdrowot-

nych i warunków 

panujących w 

środowisku życia 

pacjenta   i dokonuje ich 

ewaluacji. 

   

- - - 

3. C.U10. 

Identyfikuje i 

kwalifikuje pacjentkę do 

grup dyspanseryjnych 

(ryzyka). 

   

- - - 

4. C.U11. Formułuje wytyczne do 

opracowania 

   - - - 



programów promocji 

zdrowia. 

5. C.U12. 

Modyfikuje programy 

promocji zdrowia w 

celu dostosowania ich 

do potrzeb odbiorców 

swoich usług. 

   

- - - 

6. C.U13. 
Wdraża rekomendacje i 

standardy postępowania 

promującego zdrowie. 

   
- - - 

7. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

   

- - - 

 

8. 

 

D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

   

- - - 

9. D.K3. 

Przestrzega wartości i 

powinności moralnych 

w opiece nad ciężarną, 

rodzącą, położnicą i jej 

dzieckiem oraz           

kobietą zagrożoną 

chorobą i chorą 

ginekologicznie. 

   

- - - 

10. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

   

- - - 

11. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

   - - - 

12. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

   
- - - 

 

 

POŁOŻNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA 

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 



1. D.U20. 

Promuje karmienie 

naturalne i prowadzi 

poradnictwo laktacyjne. 

      

2. D.U21. Przestrzega zasad 

aseptyki i antyseptyki. 

      

3. D.U22. 

Posługuje się 

podstawowymi 

narzędziami 

chirurgicznymi.  

      

4. D.U23. 

Stosuje procedury 

postępowania z 

narzędziami po porodzie 

i po zabiegach 

położniczych 

(dezynfekcja,           

przygotowanie do 

sterylizacji), zgodnie z 

wymogami sanitarno-

higienicznymi. 

      

5. D.U24. 
Zakłada i zmienia 

opatrunek na ranie 

operacyjnej. 

      

6. D.U25. 

Realizuje zadania 

położnej w opiece 

profilaktycznej, 

diagnostycznej, 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej nad          

kobietami w ciąży 

wynikające z 

obowiązujących 

przepisów prawnych 

oraz standardów postę-

powania położniczego. 

      

7. D.U25. 

Realizuje zadania 

położnej w opiece 

profilaktycznej, 

diagnostycznej, 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej nad 

kobietami po porodzie 

wynikające z 

obowiązujących 

przepisów prawnych 

oraz standardów postę-

powania położniczego. 

      

8. D.U25. 

Realizuje zadania 

położnej w opiece 

profilaktycznej, 

diagnostycznej, 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej nad          

kobietami w połogu 

wynikające z 

obowiązujących 

przepisów prawnych 

      



oraz standardów postę-

powania położniczego. 

9. D.U26. 

Przygotowuje kobietę i 

jej partnera do funkcji 

prokreacyjnej i 

macierzyństwa lub 

ojcostwa. 

      

10. D.U27. 

Przygotowuje kobietę 

do badań 

diagnostycznych, w tym 

prenatalnych, oraz w 

nich uczestniczy. 

      

11. D.U28. 

Rozpoznaje ciążę na 

podstawie objawów 

domyślnych, 

prawdopodobnych i 

pewnych. 

      

12. D.U28. 

Zapoznaje kobietę ze 

zmianami zachodzącymi 

w jej organizmie 

podczas ciąży. 

      

13. D.U29. 

Stosuje profilaktykę 

ogólną i swoistą chorób 

zakaźnych dotyczących 

kobiet 

przygotowujących się 

do macierzyństwa i 

ciężarnych. 

      

14. D.U30. 

Edukuje kobietę w 

zakresie higieny i 

odżywiania podczas 

ciąży. 

      

15. D.U30. 

Edukuje kobietę w 

zakresie higieny i 

odżywiania podczas 

połogu. 

      

16. D.U30. 

Edukuje kobietę w 

zakresie higieny i 

odżywiania w 

schorzeniach 

ginekologicznych             

i w pozostałych 

okresach jej życia. 

      

17. D.U31. 

Prowadzi edukację z 

zakresu dostępnych 

metod antykoncepcji, 

naucza naturalnych 

metod regulacji poczęć. 

      

18. D.U32. 

Planuje i realizuje 

opiekę położniczą nad 

ciężarną w przebiegu 

ciąży  z 

współistniejącymi 

chorobami 

      



położniczymi i 

niepołożniczymi. 

19. D.U32. 

Planuje i realizuje 

opiekę położniczą nad 

rodzącą w przebiegu 

porodu z 

współistniejącymi 

chorobami 

położniczymi i 

niepołożniczymi. 

      

20. D.U32. 

Planuje i realizuje 

opiekę położniczą nad 

położnicą w przebiegu 

połogu powikłanego 

współistniejącymi 

chorobami 

położniczymi i 

niepołożniczymi. 

      

21. D.U33. Rozpoznaje ciążę 

obumarłą. 

      

22. D.U34. 

Opiekuje się matką po 

poronieniu, porodzie 

martwego dziecka, 

narodzinach dziecka z 

wadami rozwojowymi i 

po urazie 

okołoporodowym. 

      

23. D.U35. 
Otacza opieką 

psychologiczną matkę 

nieletnią i samotną. 

      

24. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

25. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

26. D.K3. 

Przestrzega wartości i 

powinności moralnych 

w opiece nad ciężarną, 

rodzącą, położnicą i jej 

dzieckiem oraz           

kobietą zagrożoną 

chorobą i chorą 

ginekologicznie. 

      

27. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      



28. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

29. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

30. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

31. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

32. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

CHOROBY WEWNĘTRZNE 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U49. 

Obejmuje chorego 

holistyczną opieką 

pielęgniarską w 

przebiegu schorzeń 

internistycznych, 

zgodnie z  obowiązu-

jącymi standardami i 

procedurami. 

      

2. D.U69. 

Potrafi rozpoznawać 

wskazania do 

wykonania określonych 

badań diagnostycznych i 

posiada umiejętności 

umożliwiające 

wystawianie skierowań 

na określone badania 

diagnostyczne. 

      

3. D.U70. 

Potrafi przygotowywać i 

podawać leki różnymi 

drogami samodzielnie i 

na zlecenie lekarza. 

      

4. D.U71. 

Potrafi przygotowywać 

zapisy form 

recepturowych 

substancji leczniczych 

w porozumieniu z 

      



lekarzem i na jego 

zlecenie. 

5. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

6. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

7. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      

8. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

9. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

 

 

 

CHIRURGIA 

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U50. 

Obejmuje chorego 

holistyczną opieką 

pielęgniarską w 

przebiegu schorzeń 

chirurgicznych, zgodnie                             

z obowiązującymi 

standardami i 

procedurami. 

      

2. D.U51. Rozpoznaje i zapobiega 

powikłaniom mogącym 

      



wystąpić po zabiegach 

operacyjnych. 

3. D.U52. 

Planuje postępowanie 

pielęgniarsko-

położnicze w stosunku 

do kobiet w ciąży z 

problemami 

chirurgicznymi. 

      

4. D.U53. 
Prowadzi intensywny 

nadzór pooperacyjny po 

zabiegu operacyjnym. 

      

5. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

6. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

7. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      

8. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

9. 
 

D.K6. 

Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

10. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

11. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

12. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

 

l.p. 
Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 
zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 



uczenia się kompetencji 
zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. C.U14. 

Realizuje świadczenia 

zdrowotne w zakresie 

podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

      

2. C.U15. 

Diagnozuje sytuację 

kobiety i jej rodziny w 

środowisku 

zamieszkania i 

podejmuje działania na 

rzecz ochrony zdrowia 

kobiety i jej rodziny. 

      

3. C.U16. 

Przekazuje lekarzowi 

podstawowej opieki 

zdrowotnej informacje o 

problemach 

zdrowotnych pacjentów, 

które wykraczają poza 

jej kompetencje. 

      

4. C.U17. 

Współpracuje z 

zespołem opiekującym 

się kobietą i jej rodziną 

(pielęgniarką rodzinną, 

lekarzem rodzinnym,      

pracownikiem 

socjalnym). 

      

5. C.U18. 

Rozpoznaje przemoc 

domową i inne patologie 

społeczne oraz dokonuje 

interwencji w sytuacji 

kryzysu rodziny. 

      

6. C.U19. 

Przygotuje ofertę 

konkursową do 

kontraktowania usług 

pielęgniarsko-

położniczych. 

      

7. A.U16. 

Posługuje się 

informatorami 

farmaceutycznymi i 

bazami danych o 

produktach leczniczych. 

      

8. A.U17. 

Posiada umiejętności 

umożliwiające 

wystawianie recept na 

leki niezbędne do 

kontynuacji leczenia, w 

ramach realizacji zleceń 

lekarskich. 

      

9. A.U18. 

Posiada umiejętność 

przygotowania zapisu 

form recepturowych 

substancji leczniczych 

środków spożywczych 

specjalnego 

      



przeznaczenia 

żywieniowego 

zleconych przez lekarza. 

10. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

11. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

12. D.K3. 

Przestrzega wartości i 

powinności moralnych 

w opiece nad ciężarną, 

rodzącą, położnicą i jej 

dzieckiem oraz           

kobietą zagrożoną 

chorobą i chorą 

ginekologicznie. 

      

13. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      

14. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

15. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

16. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

17. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

18. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

 

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA 

 



l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U36. 

Sprawuje opiekę 

ginekologiczną nad 

kobietą w różnych 

okresach jej życia i 

stanie zdrowia – od 

poczęcia do senium. 

      

2. D.U37. 

Uczestniczy w 

diagnostyce i leczeniu 

chorób i wad narządów 

płciowych kobiecych 

oraz planuje opiekę            

ginekologiczną. 

      

3. D.U38. 

Rozpoznaje choroby 

sutka i edukuje 

pacjentkę w zakresie 

samobadania i 

samoobserwacji. 

      

4. D.U39. 
Rozpoznaje wczesne 

objawy nowotworowe i 

stany przedrakowe. 

      

5. D.U40. 

Rozpoznaje zaburzenia 

statyki narządu rodnego, 

uczestniczy w leczeniu i 

profilaktyce 

nietrzymania moczu. 

      

6. D.U41. Rozpoznaje zaburzenia i 

patologie seksualne. 

      

7. D.U42. 

Przygotowuje kobietę 

do zabiegów 

operacyjnych 

ginekologicznych, 

przeprowadzanych z 

zastosowaniem różnych 

technik. 

      

8. D.U43. 

Przygotowuje pacjentkę 

po zabiegu operacyjnym 

do samoopieki i 

samopielęgnacji w 

warunkach domowych 

oraz współpracuje z 

rodziną chorej. 

      

9. D.U69. 

Potrafi rozpoznawać 

wskazania do 

wykonania określonych 

badań diagnostycznych i 

posiada umiejętności 

umożliwiające 

      



wystawianie skierowań 

na określone badania 

diagnostyczne. 

10. D.U70. 

Potrafi przygotowywać i 

podawać leki różnymi 

drogami samodzielnie i 

na zlecenie lekarza. 

      

11. D.U71. 

Potrafi przygotowywać 

zapisy form 

recepturowych 

substancji leczniczych 

w porozumieniu z 

lekarzem i na jego 

zlecenie. 

      

12. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

13. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

14. D.K3. 

Przestrzega wartości i 

powinności moralnych 

w opiece nad ciężarną, 

rodzącą, położnicą i jej 

dzieckiem oraz           

kobietą zagrożoną 

chorobą i chorą 

ginekologicznie. 

      

15. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      

16. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

17. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

18. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

19. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

      



zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

20. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

 

NEONATOLOGIA I OPIEKA NEONATOLOGICZNA 

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U44. 

Rozpoznaje rodzaje 

czynników 

wpływających na 

rozwój prenatalny i 

postnatalny. 

      

2. D.U45. 

Planuje opiekę nad 

noworodkiem w 

zależności od 

dojrzałości, masy 

urodzeniowej ciała i 

stanu klinicznego. 

      

3. D.U46. 

Wykonuje badania 

przesiewowe i 

szczepienia u 

noworodka. 

      

4. D.U46. 
Uczestniczy w 

badaniach 

diagnostycznych. 

      

5. D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

6. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

7. D.K3. 
Przestrzega wartości i 

powinności moralnych 

w opiece nad dzieckiem. 

      



8. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      

9. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

10. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

11. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

12. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

13. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE  

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U47. 

Interpretuje różnice w 

budowie i czynnościach 

organizmu człowieka 

dorosłego i dziecka w 

różnych okresach jego 

rozwoju. 

      

2. D.U48. 

Rozpoznaje problemy 

zdrowotne dziecka w 

najczęściej 

występujących 

chorobach układu 

oddechowego. 

      

3. D.U48. 

Rozpoznaje problemy 

zdrowotne dziecka w 

najczęściej 

występujących 

chorobach układu 

krążenia. 

      



4. D.U48. 

Rozpoznaje problemy 

zdrowotne dziecka w 

najczęściej 

występujących 

chorobach układu 

moczowego. 

      

5. D.U48. 

Rozpoznaje problemy 

zdrowotne dziecka w 

najczęściej 

występujących 

chorobach układu 

pokarmowego. 

      

6. D.U48. 

Rozpoznaje problemy 

zdrowotne dziecka w 

najczęściej 

występujących 

chorobach układu 

nerwowego. 

      

7. D.U48. 

Rozpoznaje problemy 

zdrowotne dziecka w 

najczęściej 

występujących 

chorobach alergicznych. 

      

8. D.U48. 

Rozpoznaje problemy 

zdrowotne dziecka w 

najczęściej 

występujących 

chorobach      za-

kaźnych. 

      

9. D.U48. 

Rozpoznaje problemy 

zdrowotne dziecka w 

najczęściej 

występujących stanach 

niedoborowych. 

      

 

 

 

10. 

 

 

 

D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

      



kulturowych. 

11. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

12. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      

13. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

14. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

15. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

16. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

17. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

 

 

PSYCHIATRIA 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U54. 

Rozpoznaje i 

interpretuje zachowania 

chorego pod kątem 

objawów 

psychopatologicznych. 

      

2. D.U55. 

Rozpoznaje problemy 

chorego psychicznie 

(wynikające z obrazu 

psychopatologicznego 

lub zastosowanej                  

farmakoterapii), określa 

cel działania i 

      



adekwatnie do tego 

planuje interwencje 

terapeutyczne. 

3. D.U56. 

Przeprowadza działania 

promocyjne i 

profilaktyczne w 

stosunku do osób 

zagrożonych 

zaburzeniami          

psychicznymi. 

      

4. D.U57. 

Rozpoznaje problemy 

rodziny osoby 

przewlekle chorej 

psychicznie i udziela jej 

potrzebnej pomocy. 

      

 

 

 

5. 

 

 

 

D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

6. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      

7. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

8. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

9. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

 

 

ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA 

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U53. 

Prowadzi intensywny 

nadzór pooperacyjny po 

zabiegu operacyjnym. 

      

2. D.U58. 

Rozpoznaje stan 

zatrzymania krążenia i 

prowadzi resuscytację 

krążeniowo-oddechową 

(ALS, BLS). 

      



3. D.U59. 

Dokonuje oceny stanu 

zdrowia pacjentki i 

wdraża konieczne 

postępowanie w sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub 

życia. 

      

4. D.U60. 

Przygotowuje pacjentkę 

do znieczulenia oraz 

monitoruje jej stan po 

zastosowaniu 

znieczulenia. 

      

5. D.U61. 
Bierze udział w 

farmakoterapii i 

leczeniu bólu. 

      

 

 

 

6. 

 

 

 

D.K1. 

Szanuje godność i 

autonomię osób 

powierzonych opiece 

oraz okazuje 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych. 

      

7. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

8. D.K3. 

Przestrzega wartości i 

powinności moralnych 

w opiece nad ciężarną, 

rodzącą, położnicą i jej 

dzieckiem oraz           

kobietą zagrożoną 

chorobą i chorą 

ginekologicznie. 

      

9. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      

10. D.K5. Przestrzega praw 

pacjenta. 

      

11. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

12. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

13. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

14. D.K9. 
Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

      



jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

 

REHABILITACJA  W POŁOŻNICTWIE, NEONATOLOGII I 

GINEKOLOGII 

 

l.p. 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się w 

zakresie umiejętności i 

kompetencji 

zajęcia praktyczne praktyki zawodowe 

zaliczenie data podpis zaliczenie data podpis 

1. D.U62. 

Prowadzi rehabilitację 

przyłóżkową w 

usprawnianiu po 

operacjach 

ginekologicznych. 

      

2. D.U62. 

Prowadzi rehabilitację 

przyłóżkową w 

usprawnianiu po cięciu 

cesarskim. 

      

3. D.U62. 

Prowadzi rehabilitację 

przyłóżkową w 

usprawnianiu po        

porodzie. 

      

4. D.U63. 

Przeprowadza różne 

formy aktywności 

ruchowej w opiece nad 

kobietą ciężarną.  

      

5. D.U63. 

Przeprowadza różne 

formy aktywności 

ruchowej w opiece nad 

rodzącą. 

      

6. D.U63. 

Przeprowadza różne 

formy aktywności 

ruchowej w opiece nad 

pacjentką ginekolo-

giczną. 

      

7. D.U64. 
Przeprowadza zabiegi z 

zakresu fizjoterapii u 

noworodka. 

      

8. D.K2. 

Systematycznie 

aktualizuje wiedzę 

zawodową i kształtuje 

swoje umiejętności, 

dążąc do 

profesjonalizmu. 

      

9. D.K4. 

Wykazuje 

odpowiedzialność za 

pacjenta i wykonywanie 

zadań zawodowych. 

      



10. D.K6. 
Rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe. 

      

11. D.K7. Zachowuje tajemnicę 

zawodową. 

      

12. D.K8. 

Współdziała w zespole 

interdyscyplinarnym w 

rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad              

kodeksu etyki 

zawodowej. 

      

13. D.K9. 

Przejawia empatię w 

relacji z podopieczną i 

jej rodziną oraz 

współpracownikami. 

      

 

 

 


