
 
 

 
Sylwetka absolwenta kierunek 

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku P

zawodowy magistra położnictwa
 
W zakresie wiedzy posiada: 

• zaawansowaną wiedzę z zakresu poło
• poszerzona wiedze z zakresu innych nauk medycznych oraz społecznych.

W zakresie umiejętności potrafi

• rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie zwi
w sytuacjach trudnych), wynikaj
ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowa
mężczyzny wobec pocz
zachowań kobiety prze

• określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu 
ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobiet
w każdym wieku i stanie zdrowia oraz

•  prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu 
położniczej, podnoszenia jako
informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju 
opieki położniczo-neonatologiczno

•  organizować i nadzorowa
uwzględnieniem przyję

• organizować pracę podwładnych i własn
prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji;

• wykorzystywać przepisy prawne w działalno
praktyce w zarządzaniu organizacj
(pielęgniarek i położnych);

• opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania poło
odpowiednio do strategii

• opracowywać i wdraż
monitorowania i oceny jako

• dokonywać doboru i stosowa
zarządzania w badaniu, rozwi
podsystemu pielęgniarstw

• dokonywać doboru optymalnych i stosowa
w zależności od specyfiki tre
odbiorców; 

• przygotowywać i prowadzi
dydaktyczno-wychowawczego, z uwzgl
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drugiego stopnia na kierunku Położnictwo uzyskuje dyplom i tytuł 
nictwa 

 
 wiedzę z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii

poszerzona wiedze z zakresu innych nauk medycznych oraz społecznych.

ci potrafi : 

 problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzj
w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków 
ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowa

czyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru 
 kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych;

 standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu 
y, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chor

dym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać   je do praktyki zawodowej;
 badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki 

niczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany 
informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju 

neonatologiczno-ginekologicznej; 
 i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i piel

dnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej; 
ę podwładnych i własną zgodnie z obowiązuj

przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji;
 przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosowa
ądzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych 
żnych); 
żenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania poło

odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę poło
 i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narz

owania i oceny jakości opieki położniczej; 
 doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki 

dzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu 
gniarstwa w zakresie opieki położniczej; 

 doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia si
ci od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osi

 i prowadzić edukację zdrowotną wybranego 
wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczno

stopnia  

nictwo uzyskuje dyplom i tytuł 

, ginekologii i neonatologii; 
poszerzona wiedze z zakresu innych nauk medycznych oraz społecznych. 

zane z podejmowaniem decyzji 
 zawodowych i warunków 

ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i 
cia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru 

dach płciowych; 
 standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu 

 i chorą ginekologicznie 
je do praktyki zawodowej; 

wiedzy i praktyki 
niczej, prowadzenia wymiany 

informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i 

ą i pielęgniarską, z 

e z obowiązującymi normami 
przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji; 

ci zawodowej oraz stosować je w 
 lub zespołem pracowniczych 

enia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych 
ę położniczą; 

 do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia 

lone metody, techniki organizatorskie i techniki 
zywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu 

 wybrane metody nauczania i uczenia się, 
ży osiągnąć oraz grupy 

 wybranego środowiska 
dnieniem potrzeb społeczności lokalnych; 



•  realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i 
doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze 
standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); 

• przygotowywać zapisy form recepturowych leków zawierających określone substancje 
czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjent i interpretować 
charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych; 

• ordynować określone leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyroby medyczne oraz wystawia na nie receptę albo zlecenie; 

• prowadzić edukację pacjenta  w zakresie stosowanej farmakoterapii. 
 

W zakresie kompetencji społecznych: 
 

• przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych. 
• okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych. 
• rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu. 
• przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań. 
• przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece. 
• przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i 

w pracy badawczej. 
• dba o wizerunek własnego zawodu. 
• wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu 

farmaceutycznego i reklamy jego produktów. 

Absolwent po uzyskaniu tytułu magistra położnictwa położnictwa  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: domy narodzin, 
poradnie: ginekologiczno-położnicze, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, 
okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, 
leczenia niepłodności, seksuologiczne, neonatologiczne, laktacyjne, promocji zdrowia; 

• sanatoriach posiadających jednostki położnicze; 
• szkołach rodzenia; 
• administracji państwowej i samorządowej; 
• szkolnictwie - nauczanie zawodu położnej (po spełnieniu ustawowych kryteriów); 
• prowadzeniu prace naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej; 
• kierowaniu pracą zawodową położnych. 

Magister położnictwa 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. 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do 
podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 


