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REGULAMIN DYDAKTYCZNY 

      Przedmiot:                        Podstawy opieki położniczej 

       Typ i system studiów:       Licencjackie studia stacjonarne  

                                                 

  

 

Zajęcia z przedmiotu: Podstawy opieki położniczej dla licencjackich studiów 

dziennych, realizowane na I r. w sem. I i II oraz na II r. w sem. III obejmują:  

 

    rok I, sem. I   rok I, sem. II 

wykłady -   15 godz.   20 godz. 

ćwiczenia -   40 godz.             40 godz. 

zajęcia praktyczne - 40 godz.   40 godz. 

samokształcenie -  25 godz.   20 godz. 

praktyka zawodowa -       -  80 godz.                        

ogółem -                           120 godz.   200 godz. 

 

    rok II, sem. III 

wykłady -   5 godz. 

ćwiczenia -   25 godz. 

zajęcia praktyczne - 80 godz. 

samokształcenie -  25 godz. 

praktyka zawodowa -       -            

ogółem -                           135 godz.  

 

 

      Przedmiot:                        Techniki położnicze i prowadzenie porodu 

       Typ i system studiów:       Licencjackie studia stacjonarne  

                                                 

 

Zajęcia z przedmiotu: Techniki położnicze i prowadzenie porodu dla licencjackich 

studiów dziennych, realizowane na I, II i III r. w sem. I, II, III, IV i VI obejmują:  

 

    rok I, sem. I   rok I, sem. II 

wykłady -   5 godz.    5 godz. 

ćwiczenia -   25 godz.             25 godz. 

zajęcia praktyczne - 90 godz.   90 godz. 

samokształcenie -  20 godz.   20 godz. 

praktyka zawodowa -       -  80 godz.                        

ogółem -                           140 godz.   220 godz. 



    rok II, sem. III  rok II, sem. IV   

wykłady -   5 godz.    - 

ćwiczenia -   20 godz.             20 godz. 

zajęcia praktyczne - 70 godz.   70 godz. 

samokształcenie -  15 godz.   20 godz. 

praktyka zawodowa -       -  120 godz.                        

ogółem -                           110 godz.   230 godz. 

 

 

rok III, sem. VI    

wykłady -   -     

ćwiczenia -   -               

zajęcia praktyczne - -    

samokształcenie -  -    

praktyka zawodowa -     160 godz.     

ogółem -                           160 godz.    

 

 

      Przedmiot:                        Podstawy opieki położniczej 

       Typ i system studiów:       Licencjackie studia niestacjonarne „pomostowe”   

                                                 

 

 

Zajęcia z przedmiotu: Podstawy opieki położniczej dla licencjackich studiów 

zaocznych („pomostowych”), realizowanych na I r. w sem. I obejmują: 

   

wykłady               15 godz.      

zajęcia praktyczne 20 godz.       

praktyka zawodowa  -     

ogółem    35 godz.       

                         

 

      Przedmiot:                        Techniki położnicze i prowadzenie porodu 

       Typ i system studiów:       Licencjackie studia niestacjonarne „pomostowe”   

                                                 

 

 

Zajęcia z przedmiotu: Techniki położnicze i prowadzenie porodu dla licencjackich 

studiów zaocznych („pomostowych”), realizowanych na I r. w sem. II obejmują: 

   

wykłady               21 godz.      

zajęcia praktyczne -       

praktyka zawodowa  80 godz.      

ogółem    101 godz.    

 

 

Przedmiot:                        Intensywny nadzór położniczy 

       Typ i system studiów:       Magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne  

                                                 

  

 



Zajęcia z przedmiotu: Intensywny nadzór położniczy realizowany na I r. w sem. II 

obejmuje:  

 

    rok I, sem. II    

wykłady -   17 godz.    

ćwiczenia -   -              

zajęcia praktyczne - -    

samokształcenie -  -    

praktyka zawodowa -       -                       

ogółem -                           17 godz.    

 

 

Przedmiot:                        Rodzenie naturalne 

       Typ i system studiów:       Magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne  

                                                 

 

Zajęcia z przedmiotu: Rodzenie naturalne realizowany na I r. w sem. II obejmuje:  

 

    rok I, sem. II    

wykłady -   10 godz.    

ćwiczenia -   -              

zajęcia praktyczne - -    

samokształcenie -  -    

praktyka zawodowa -       -                       

ogółem -                           10 godz. 

   

 

Przedmiot:                        Opieka położnicza nad kobietą niepełnosprawną 

       Typ i system studiów:       Magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne  

                                                 

 

Zajęcia z przedmiotu: Opieka położnicza nad kobietą niepełnosprawną realizowany 

na I r. w sem. II obejmuje:  

 

    rok I, sem. II    

wykłady -   10 godz.    

ćwiczenia -   -              

zajęcia praktyczne - -    

samokształcenie -  -    

praktyka zawodowa -       -                       

ogółem -                           10 godz. 

   

Przedmiot:                       Standardy i procedury w opiece położniczej  

       Typ i system studiów:       Magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne  

                                                 

 

Zajęcia z przedmiotu: Standardy i procedury w opiece położniczej realizowany               

na I r. w sem. II obejmuje:  

 

    rok I, sem. II    

wykłady -   10 godz.    



ćwiczenia -   -              

zajęcia praktyczne - -    

samokształcenie -  -    

praktyka zawodowa -       -                       

ogółem -                           10 godz. 

 

 

Przedmiot:                        Opieka nad kobietą i rodziną w sytuacjach szczególnych 

       Typ i system studiów:       Magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne  

                                                 

 

Zajęcia z przedmiotu: Opieka nad kobietą i rodziną w sytuacjach szczególnych 

realizowany na II r. w sem. IV obejmuje:  

 

    rok II, sem. IV    

wykłady -   -    

ćwiczenia -   15 godz.              

zajęcia praktyczne - -    

samokształcenie -  -    

praktyka zawodowa -       -                       

ogółem -                           15 godz. 

 

1. Przedmiot: Podstawy opieki położniczej kończy się egzaminem pisemnym. 

2. Przedmiot: Techniki położnicze i prowadzenie porodu kończy się egzaminem 

pisemnym. 

3. Przedmioty: Intensywny nadzór położniczy, Rodzenie naturalne, Opieka położnicza 

nad kobietą niepełnosprawną oraz Standardy i procedury w opiece położniczej kończą 

się egzaminem zintegrowanym. 

4. Przedmiot: Opieka nad kobietą i rodziną w sytuacjach szczególnych kończy się 

zaliczeniem. 

5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z podanym harmonogramem. 

6. Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta. 

7. Na terenie placówek, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, 

studentów obowiązuje posiadanie odzieży ochronnej, tj. żakietu z krótkim rękawem i 

spódnicy/ spodni oraz zmiennego obuwia. Szatnia dla studentów znajduje się w holu 

głównym Szpitala. 

8.  Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów sanitarnych 

przyjętych w placówce, z którymi zostają zapoznani przed rozpoczęciem zajęć przez 

asystentów prowadzących zajęcia.   

9. Studenci są zobowiązani do przygotowania się do zajęć zgodnie z podanym programem 

nauczania i na podstawie wskazanej literatury przedmiotu.  

10. Podstawą zaliczenia w/w przedmiotów jest 100% frekwencja na zajęciach, aktywny 

udział w zajęciach kontrolowanych, tj. zajęciach praktycznych, wypełnienie 

„dokumentacji procesu pielęgnowania”, opracowanie tematu podanego                              w 

samokształceniu, przedstawienie zaliczeń w Karcie Umiejętności Praktycznych, którą 

studenci drukują rozpoczynając zajęcia praktyczne oraz zaliczenie praktyki 

zawodowej.   

11. Obecność studentów na wykładach jest obowiązkowa, jednocześnie są oni zobligowani 

do znajomości problematyki, która była przedmiotem wykładów.  

12. Nieobecność na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych i praktykach 

zawodowych należy usprawiedliwić, zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie 



studiów UMK, a sposób odrobienia zajęć należy uzgodnić z wykładowcą prowadzącym 

w/w zajęcia. 

13. Dyżury dydaktyczne, w trakcie których studenci mogą się zwracać ze sprawami 

dotyczącymi zajęć dydaktycznych pełnią asystenci Pracowni Podstaw Opieki 

Położniczej przy ul. Łukasiewicza 1. Terminy dyżurów podane są w gablocie Pracowni 

Podstaw Opieki Położniczej.  

14. Ostateczny termin uzyskania zaliczenia upływa 15 marca (dla sem. zimowego)                   

i 20 września (dla sem. letniego).  

15. Regulamin studiów UMK jest dostępny na stronie internetowej: www.cm.umk.pl.  

                                                 

                                                                                   Program zatwierdził:  

        dr n. med. Małgorzata Gierszewska  

 
 
 

Akceptacja Samorządu Studenckiego 

 

Zatwierdzam: 

 

Łukasz Pietrzykowski  

Przewodniczący RSS WNoZ 
    

 

http://www.cm.umk.pl/

