
 

 

 

 

Sylwetka absolwenta kierunek – Położnictwo, studia I stopnia 

 

 

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo uzyskuje dyplom                     

i tytuł zawodowy licencjata położnictwa. 

 

W zakresie wiedzy posiada: 

 szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,

 ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

 znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu 

położnej;



W zakresie umiejętności potrafi: 

 wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, 

kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie 

promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – 

przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,

 rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej     

i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny 

(w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności 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 konieczne działania w sytuacjach nagłych, do  czasu przybycia lekarza,  

w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,

 sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu 

poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie 

niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,

 współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów 

medycznych,

 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 oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położni- 

czych.





W zakresie kompetencji społecznych: 

 ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

 ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,

 potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej 

oraz  holistycznego  podejścia  do  podopiecznych,  uwzględniającego   poszanowanie 

i respektowanie ich praw.



Absolwent: 

 zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym 

z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej

 po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, może być zatrudniony 

w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie 

zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej

 jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego realizuje swoje 

zadania zawodowe w: 

 

 publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie 

zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, 

w ramach praktyki indywidualnej i grupowej;

 w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, 

ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, 

sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej;

 specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, 

poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, 

okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, 

leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji 

zdrowia;

 sanatoriach posiadających jednostki położnicze;

 szkołach rodzenia;

 administracji państwowej i samorządowej.

 

Położna/położny ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności 

zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia 

podyplomowego takich jak: szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy 

specjalistyczne czy kursy dokształcające. 


