
PRAKTYKI ZAWODOWE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO 

 

PRAKTYKA ZAWODOWA – ZARZĄDZANIE W POŁOŻNICTWIE 

STUDIA II STOPNIA 

 

 

LICZBA GODZIN: 20 

 

CEL: doskonalenie umiejętności zarządzania  określonych w programie kształcenia. 

 

I. W czasie praktyk student pozna: 

 

 czynności związane z zarzadzaniem, zarządzanie jakością, zarządzaniem zasobami 

ludzkimi, statystyką medyczną  z uwzględnieniem specyfiki kształcenia położnych; 

 organizację, formy i metody pracy położnych oddziałowych; koordynujących; 

 czynności zarządcze  w systemie kształcenia położnych; 

 organizację i zarządzanie na oddziale (tylko w Szpitalu w Św. Zofii przy ul. Żelaznej; 

 zarządzanie jakością w komórkach organizacyjnych odpowiadających za akredytację  

i ISO w komórkach organizacyjnych szpitala / przychodni . 

 zasady kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ 

 organizację zbierania danych statystycznych w Dziale Organizacji i Zarządzania 

 współpraca z komórką ds. przestrzegania Praw Pacjenta , analiza badań satysfakcji 

pacjenta  

 

II. W czasie praktyk student doskonali umiejętności: 

 

 obserwowanie i włączanie się - w miarę zgody opiekuna w czynności wymaganych  

w danej komórce organizacyjnych np. w tworzenie standardów, przygotowanie 

placówki do akredytacji; metodologii zbierania danych statystycznych z zróżnicowanie 

formularzy statystycznych GUS i MZ 

 opracowywania standardu / instrukcji / procedury przygotowującej podmiot  

do akredytacji 

 obserwacja pracy położnej oddziałowej – pomoc w tworzeniu grafiku;  

 przygotowanie i ewentualnie przeprowadzenie szkolenia z zakresu zdarzenia 

niepożądanego – wykres Ischikawy  

 stworzenie szczegółowego planu pracy na tydzień /  20 godzin TYLKO praktyki 

studentki 

 opracowanie charakterystyki stanowiska pracy położnej zabiegowej – w przypadku 

praktyki na oddziale. 

 



III. Warunki zaliczenia praktyki dydaktycznej: 

       realizacja  zadań wymaganych programem, 

       przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań opiekunowi  

praktyki – dołączenie prac wymienionych w pkt. III do opracowania  na płytce  

 

Miejsce praktyk 

 W podmiotach systemu ochrony zdrowia – dział / komórka jakości; komórka ds. Praw 

pacjenta;   Dział statystyki; Dział Organizacji i Nadzoru;  

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

o Szczegółowy program praktyki przedstawiony zostanie przez koordynatora 

przedmiotu/ opiekuna praktyki w podmiocie systemu ochrony zdrowia 

o Ostateczny program praktyki może ulec zmianie ze względu na sytuację 

epidemiczną – możliwa jest zmiana formy realizacji zadań – studenci zostaną 

powiadomieni przez koordynatora przedmiotu/ opiekuna praktyki 

 

 

Koordynator przedmiotu - dr n. o zdr. Grażyna Dykowska 

Opiekun praktyki zawodowej: 

 studia stacjonarne – dr n. o zdr. Grażyna Dykowska 

 studia niestacjonarne – dr n. o zdr. Grażyna Dykowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTYKA ZAWODOWA – EDUKACJA ZDROWOTNA                                                     

W PRAKTYCE ZAWODOWEJ POŁOŻNEJ 

STUDIA II STOPNIA 

 

 

STACJONARNE: 60 GODZ  

NIESTACJONARNE: 60 GODZ 

 

CEL: poznanie i kształtowanie wybranych umiejętności edukacyjnych w zakresie praktyki 

zawodowej położnej 

. 

W czasie praktyk student pozna: 

 

 czynności edukacyjne położnej w zakresie praktyki zawodowej 

 organizację, formy i metody pracy edukatora; 

 metody ewaluacji działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia 

 

W czasie praktyk student doskonali umiejętności: 

 

 rozpoznawania potrzeb edukacyjnych odbiorców 

 planowania działań edukacyjnych 

 przygotowania planów metodycznych i scenariuszy zajęć edukacyjnych 

 opracowanie pomocy dydaktycznych 

 prowadzenia zajęć edukacyjnych w różnych grupach odbiorców z wykorzystaniem 

metod aktywizujących 

 ewaluacji działań edukacyjnych 

 

Warunki zaliczenia praktyki dydaktycznej: 

       realizacja  zadań wymaganych programem, 

       przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań opiekunowi praktyki 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

o Szczegółowy program praktyki przedstawiony zostanie przez koordynatora 

przedmiotu/ opiekuna praktyki 

o Ostateczny program praktyki może ulec zmianie ze względu na sytuację 

epidemiczną – możliwa jest zmiana formy realizacji zadań – studenci zostaną 

powiadomieni przez koordynatora przedmiotu/ opiekuna praktyki 

 

 

Koordynator przedmiotu - dr n. med. Barbara Mazurkiewicz 

Opiekun praktyki zawodowej: 

 studia stacjonarne – dr n. med. Grażyna Bączek 

 studia niestacjonarne – dr n. med. Barbara Mazurkiewicz 



PRAKTYKA ZAWODOWA – OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTKĄ I 

JEJ RODZINĄ W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM 

STUDIA II STOPNIA 

 

 

STACJONARNE: 60 GODZ  

NIESTACJONARNE: 60 GODZ 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE/WAKACYJNE W CZASIE STUDIÓW 

NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO 

 

PRZEDMIOT:   OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD KOBIETĄ I JEJ RODZINĄ W UJĘCIU 

INTERDYSCYPLINARNYM 

 

LICZBA GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH:   60  

 

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK: 

PLACÓWKI  LECZNICTWA  ZAMKNIĘTEGO  

 LUB  

PLACÓWKI  LECZNICTWA  OTWARTEGO 

 

CEL OGÓLNY KSZTAŁCENIA: 

W wyniku praktyki zawodowej student pozna wieloaspektowość opieki nad kobietą i jej rodziną oraz 

pozna specyfikę organizacji pracy w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych kobiecie i jej 

rodzinie 

Student zdobędzie praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji procesu pielęgnowania  

i sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentką i jej rodziną 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 

Wykaz umiejętności, które student powinien osiągnąć po zrealizowaniu praktyki zawodowej: 

 

B. U 35 
Dobiera, stosuje i dokonuje oceny realizacji programów wczesnej  stymulacji  i opieki 

rozwojowej 

B.U.5 
przeprowadzić ocenę stanu skóry u noworodka na podstawie analizy wzrokowej oraz 

wywiadu. 

B.U.5 
rozróżnić zmiany adaptacyjne dotyczące skóry u noworodka 

 

B.U.5 
zaproponować odpowiedni rodzaj postępowania w sytuacji zaburzeń termoregulacji. 

 

B.U 22. 

oceniać stan zdrowia pacjentki w okresie okołoporodowym z  chorobami układowymi, 

metabolicznymi, endokrynologicznymi oraz zaburzeniami psychicznymi, a także 

pacjentki z niepełnosprawnością na podstawie badania fizykalnego oraz określać 

standard opieki położniczej nad nią; 

B.U23. 
wskazywać różne formy wsparcia dla kobiet w sytuacjach trudnych w ciąży i w okresie 

połogu; 

B.U 24. 

organizować i podejmować współpracę z członkami zespołu interdyscyplinarnego  

w zakresie opieki nad kobietą i jej rodziną w przypadku choroby przewlekłej, 

niepełnosprawności i choroby o złym rokowaniu 



B.U25. Wdrażać międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka 

transmisji wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu 

B.U26. Rozpoznawać objawy współuzależnienia i pomagać osobom współuzależnionym 

wdrażając adekwatne postępowanie oraz sprawować opiekę w środowisku domowym  

nad kobietą i noworodkiem uzależnionym od alkoholu, środków odurzających  

i psychotropowych 

B.U27. rozpoznawać środowiska zagrożone problemem przemocy w rodzinie i udzielać ofiarom 

profesjonalnej pomocy; 

B.U28. 

rozpoznawać objawy zaburzeń odżywiania w ciąży, w tym pregoreksji, i niedobory 

mineralno-witaminowe wynikające z restrykcyjnych diet oraz planować działania 

przeciwdziałające ich możliwym niekorzystnym skutkom dla kobiety w ciąży i dla 

płodu; 

B.U32 

prowadzić poradnictwo w zakresie opieki prekoncepcyjnej nad pacjentką chorą na 

cukrzycę i w zakresie opieki okołoporodowej nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą  

i kobietą w okresie połogu chorą na cukrzycę oraz jej dzieckiem; 

B.U34. Prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety w połogu 

i jej rodziny oraz kobiety zdrowej w każdym okresie życia, a także kobiety chorej 

ginekologicznie 

B.U35. Prowadzić działania edukacyjne w zakresie laktacji obejmując specjalistyczną opieką 

kobietę i jej dziecko niezależnie od stanu klinicznego i stopnia dojrzałości w okresie 

przygotowania do karmienia piersią w czasie jej trwania oraz w przypadku relaktacji  

i laktacji indukowanej 

B.U 36. 
planować działania edukacyjne w opiece nad kobietą ciężarną z zaburzeniami 

odżywiania 

B.U37. projektować rozwiązania usprawniające wdrażanie profilaktyki chorób narządu rodnego 

w okresie senium; 

B.U38. prowadzić edukację terapeutyczną pacjentki i jej rodziny dotyczącą objawów ubocznych 

leczenia onkologicznego, zapobiegania powikłaniom wynikającym z choroby lub 

procesu leczenia oraz w zakresie rehabilitacji wczesnej po leczeniu onkologicznym 

narządu rodnego i piersi; 

 

 

Student ma prawo i obowiązek: 

  

1. zwrócić się do personelu medycznego po wyjaśnienia i pomoc w przypadku braku wiedzy/ 

umiejętności w danym zakresie 

2. pamiętać o przestrzeganiu praw pacjenta i zasad etyki zawodowej wykonując zadania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTYKA ZAWODOWA – DYDAKTYKA MEDYCZNA 

STUDIA II STOPNIA 

 

STACJONARNE: 40 GODZ  

NIESTACJONARNE: 50 GODZ 

 

CEL: doskonalenie umiejętności dydaktycznych określonych w programie kształcenia. 

 

W czasie praktyk student pozna: 

 

 czynności pedagogiczno - wychowawcze nauczyciela z uwzględnieniem specyfiki 

kształcenia położnych; 

 organizację, formy i metody pracy nauczyciela; 

 czynności kierownicze i organizacyjne w systemie kształcenia położnych; 

 organizację zajęć ponadobowiązkowych, kół naukowych, organizacji młodzieżowych; 

 organizację i prawną regulację rekrutacji na Kierunek Położnictwo WNoZ WUM. 

 

W czasie praktyk student doskonali umiejętności: 

 

 hospitowania zajęć dydaktycznych i sporządzania protokołów pohospitacyjnych; 

 poprawnego opracowywania planów metodycznych, scenariuszy zajęć, pomocy 

dydaktycznych do zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych i praktycznych; 

 prowadzenia zajęć teoretycznych, ćwiczeń w pracowni umiejętności pielęgniarskich  

i położniczych oraz zajęć praktycznych w placówkach ochrony zdrowia 

zróżnicowanymi metodami. 

 

Warunki zaliczenia praktyki dydaktycznej: 

       realizacja  zadań wymaganych programem, 

       przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań opiekunowi praktyki. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

o Szczegółowy program praktyki przedstawiony zostanie przez koordynatora 

przedmiotu/ opiekuna praktyki 

o Ostateczny program praktyki może ulec zmianie ze względu na sytuację 

epidemiczną – możliwa jest zmiana formy realizacji zadań – studenci zostaną 

powiadomieni przez koordynatora przedmiotu/ opiekuna praktyki 

 

Koordynator przedmiotu - dr n. med. Grażyna Bączek 

Opiekun praktyki zawodowej: 

 studia stacjonarne – dr n. med. Grażyna Bączek 

 studia niestacjonarne – dr n. med. Barbara Mazurkiewicz 



 

PRAKTYKA ZAWODOWA – DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA 

 W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII 

STUDIA II STOPNIA 

 

STACJONARNE: 60 GODZ  

NIESTACJONARNE: 60 GODZ 

 

CEL: Celem jest nabycie i doskonalenie umiejętności z diagnostyki ultrasonograficznej w 

położnictwie i ginekologii: 

 

W czasie praktyk student pozna: 

 

 wykonywania w zakresie podstawowym badania ultrasonograficznego 

w położnictwie i ginekologii 

 interpretacji wyniku badania ultrasonograficznego 

 pracy w zespole diagnostyczno-terapeutycznym wykonującym procedury inwazyjne 

z użyciem ultrasonografii 

 organizacji pracy pracowni ultrasonograficznej  

 przeprowadzania procesu decyzyjnego w oparciu o wynik badania 

ultrasonograficznego 

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK: 

 

Zadania te mogą być realizowane w pracowniach ultrasonograficznych, oddziałach patologii 

ciąży i punktach konsultacyjnych ośrodków II i III stopnia opieki perinatalnej 

oraz w poradniach i pracowniach ultrasonograficznych prowadzących podstawową 

diagnostykę przesiewową z zakresu położnictwa i ginekologii. 

Koordynator przedmiotu - dr n. med. i n. o zdr. Michał Chojnacki 

 


