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Ogólne informacje o studiach 
 

Studia II stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 

 

Program studiów na kierunku Położnictwo na studiach II stopnia jest zgodny ze Standardem 

kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu położnej opublikowanym  

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty  

i ratownika medycznego (Załącznik nr 5). 

 

Liczba godzin zajęć i praktyk zawodowych wynosi 1300, a liczba punktów ECTS konieczna 

do ukończenia studiów II stopnia wynosi 120. Kierunek Położnictwo jest przyporządkowany 

do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.  

 

Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się obejmują: 

 

Nauki społeczne i humanistyczne: psychologia zdrowia, prawo w praktyce położniczej, 

zarządzanie w położnictwie, dydaktyka medyczna, wielokulturowość w opiece nad kobietą, 

język angielski. 

 

Zaawansowana praktyka położnicza: farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych, 

terapia bólu ostrego i przewlekłego, diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie  

i ginekologii, opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, 

edukacja w praktyce zawodowej położnej. 

 

Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej: badania naukowe, seminarium 

dyplomowe, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka położnicza oparta  

na dowodach naukowych, praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej. 

 

Zakres praktyk zawodowych: Zarządzanie w położnictwie, Diagnostyka ultrasonograficzna 

w położnictwie i ginekologii, Opieka specjalistyczna nad pacjentką i jej rodziną w ujęciu 

interdyscyplinarnym, Edukacja w praktyce zawodowej położnej. 

 

Studenci Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizują kształcenie  

w największych i najnowocześniejszych szpitalach klinicznych w Warszawie: Centralnym 

Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa 

Brudzińskiego w Warszawie. Zajęcia praktyczne odbywają się również w jednostkach 

specjalistycznych ochrony zdrowia, takich jak: Centrum Onkologii czy Centrum Zdrowia 

Dziecka.  

 

Podczas zajęć dydaktycznych studenci realizują kształcenie w Centrum Symulacji 

Medycznych. Realizacja zajęć odbywa się przy użyciu wielu innowacyjnych metod i technik 

kształcenia wykorzystujących nowoczesne technologie. W procesie nauczania 



 
 

wykorzystywany jest e-learning, oraz promowana jest metoda kształcenia najzdolniejszych 

studentów z wykorzystaniem tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu. 

 

Sylwetka absolwenta: 

 

Absolwent potrafi sprawować profesjonalną opiekę nad kobietą w fizjologicznym  

i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu. Ma kompetencje, aby opiekować się 

kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia.  

Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych. Ma także kwalifikacje, aby prowadzić 

badania naukowe oraz organizować prace podwładnych.  
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