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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 
Kierunek 

POŁOŻNICTWO 

Profil kształcenia  □  ogólnoakademicki    X  praktyczny   □ inny jaki………………………………………. 

Nazwa jednostki realizującej 
moduł/przedmiot: 

Zakład Ginekologii i Położnictwa Praktycznego 

Kontakt (tel./email):  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. n. med. Bożena Dobrzycka 
Osoba(y) prowadząca(e) Prof. dr hab. n. med. Bożena Dobrzycka 
Przedmioty wprowadzające wraz z 
wymaganiami wstępnymi 

Anatomia –znajomość anatomii w tym szczegółowo struktur miednicy żeńskiej, struktur ciężarnej macicy i jaja 
płodowego; anatomia noworodka  
Fizjologia–fizjologia i rozwój ciąży, fizjologia zarodka, płodu i noworodka Embriologia –znajomość przebiegu rozwoju 
embrionalnego człowieka  
Techniki położniczej prowadzenie porodu –znajomość aktualnych procedur położniczych oraz algorytmów 
postępowania położniczego  
Położnictwo i opieka położnicza –znajomość aktualnych procedur położniczych, algorytmów postępowania 
położniczego 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)  □   II stopnia (magisterskie) X  jednolite magisterskie □ 
Rodzaj studiów:  stacjonarne  X   niestacjonarne □ 
Rok studiów I  □    II   X   III  □   I V  □   V  □          Semestr studiów: 1   □   2  □    3   X   4  □  5  □   6  □ 7   □   8  □    9   □  10  □   
Nazwa modułu/przedmiotu:  OPIEKA SPECJALISTYCZNA W POŁOŻNICTWIE, W TYM 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
ECTS 
4 

Kod modułu OS-OSwP 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy X    fakultatywny □ 
Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  □     podstawowy    □        kierunkowy/profilowy   X             inny…………………………………□ 
Język wykładowy:  polski  x     obcy   □ 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - Miejsce realizacji : 
 PRAKTYK ZAWODOWYCH - 

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  10 
Seminarium   
Ćwiczenia  30 



Samokształcenie   
Laboratorium   
E-learning   
Zajęcia praktyczne  10 
Praktyki zawodowe   
Inne ……………………  
RAZEM  50 

Założenia i cel 
przedmiotu: 
 
 

1.Zapoznanie z podstawowymi definicjami i terminologią z zakresu schorzeń niepołożniczych wikłających przebieg ciąży 
2.Nauka właściwego przeprowadzania wywiadu położniczego pod kątem chorób niepołożniczych wpływających na 
przebieg ciąży 
3.Zapoznanie z zasadami obserwacji ciężarnej oraz procedurami wykonywania badań diagnostycznych u pacjentek 
chorobami niepołożniczymi 
4.Zapoznanie studentek z etiopatogenezą stanów położniczych wikłających przebieg ciąży  
5.Opieka nad ciężarną ze współistniejącymi:  

zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi  
chorobami układu krążenia i naczyń krwionośnych  
chorobami układu oddechowego  
chorobami układu nerwowego  
chorobami układu krwiotwórczego 
z problemami okulistycznymi 
zaburzeniami psychicznymi 
problemami nefrologicznymi (stany zapalne nerek, niewydolność nerek) 

Metody dydaktyczne wykład, pogadanka, pokaz, prezentacja multimedialna 

 
 
 
 
Opis 
przedmiotu: 
 
 
 

Narzędzia 
dydaktyczne 

pracownia umiejętności praktycznych -rzutnik multimedialny, plansze, fantomy / symulatory, narzędzia, materiał 
opatrunkowy, sprzęt medyczny, aparatura medyczna 

 
MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 
 
Symbol i 
numer 
przedmioto
wego 
efektu 
kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie 
do 
kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
zamierzonych efektów kształcenia:  

Forma zajęć 
dydaktycznyc
h* wpisz 
symbol 

   Formujące 
*** 

Podsumowujące**  



WIEDZA 
 

BW9 
charakteryzuje aktualne standardy postępowania w opiece nad 
ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami układowymi, z zaburzeniami 
metabolicznymi, endokrynologicznymi oraz psychicznymi; 

P7S_WG 

P7S_WK 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

W, Ć, PZ 

B.W10 

omawia zakres postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w 
odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami 
układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi 
oraz psychicznymi; 

P7S_WG 

P7S_WK 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

W, Ć, PZ 

B.W11 

zna rekomendacje i algorytm postępowania diagnostycznego i 
profilaktyczno-leczniczego w ciąży  powikłanej chorobami  położniczymi  
i  niepołożniczymi  oraz zna  postępowanie profilaktyczno-
terapeutyczne w połogu, w przypadku chorób Indukowanych ciążą, 
chorób niepolożniczych, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych; 

P7S_WG 

P7S_WK 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

W, Ć, PZ 

B.W12 rozumie związek zdrowia jamy ustnej z ogólnym zdrowiem ciężarnej; 
P7S_WG 

P7S_WK 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

W, Ć, PZ 



poszczególnych czynności 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

BU9 wykonuje i interpretuje profil biofizyczny płodu oraz podejmuje 
właściwe działania w zależności od dobrostanu płodu; 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_U
O 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Realizacja 
zleconego 

zadania 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

Ć, PZ 

BU13 
rozpoznaje rodzaj patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na 
podstawie uzyskanych danych oraz ustala pian postępowania wobec 
podopiecznej i jej dziecka; 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_U
O 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Realizacja 
zleconego 

zadania 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

Ć, PZ 

BU17 

sprawuje w sposób zorganizowany opiekę nad kobietą ciężarną, 
rodzącą, położnicą z chorobami układowymi, z zaburzeniami 
metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, systematycznie 
gromadząc dane niezbędne do prawidłowej oceny ich stanu, planując 
działania uwzględniające ich indywidualne problemy, realizując opiekę 
zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych; 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_U
O 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Realizacja 
zleconego 

zadania 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

Ć, PZ 

BU20 monitoruje przebieg ciąży, porodu i połogu przy współistnieniu chorób 
niepołożniczych; 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_U

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 

Realizacja 
zleconego 

zadania 

Egzamin 

Ć, PZ 



O studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

BU21 

rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny i stosuje różne 
metody wsparcia ciężarnej,  rodzącej,  położnicy, jej  rodziny i bliskich w 
sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym 
rokowaniu lub śmierci dziecka; 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Realizacja 
zleconego 

zadania 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

Ć, PZ 

BU23 
proponuje wykonanie określonych badań w kierunku ustalenia 
biologicznego ojcostwa, macierzyństwa oraz pokrewieństwa dalszego 
stopnia; 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Realizacja 
zleconego 

zadania 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

Ć, PZ 

BU37 organizuje edukację oraz prowadzi czynne poradnictwo w zakresie 
sterowania płodnością; 

P7S_U
W 

P7S_U
K 

P7S_U
O 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Realizacja 
zleconego 

zadania 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

Ć, PZ 

BU43 dokonuje kwalifikacji kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, 
zabezpiecza sprzęt i niezbędne środki, rozpoznaje sytuacje nagłe i 

P7S_UW Bieżąca informacja Realizacja Ć, PZ 



nieprzewidziane, stosuje naturalne sposoby łagodzenia bólu 
porodowego i przeprowadza pierwsze badanie noworodka oraz 
prowadzi wczesny okres poporodowy; 

P7S_UK 

P7S_UO 

zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

zleconego 
zadania 

Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 
 

B.K1 przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 
zawodowych; 

P7S_KR 

P7S_KK 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Przedłużona 
obserwacja 

przez opiekuna 
/ nauczyciela 

prowadzącego 
Egzamin 

pisemny,/test 
jednokrotnego 

wyboru/ 

Ć, PZ 

B.K2 okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych; P7S_UK 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Przedłużona 
obserwacja 
przez opiekuna 
/ nauczyciela 
prowadzącego 
Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 
wyboru/ 

Ć, PZ 

B.K3 rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu; P7S_KK 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 

Przedłużona 
obserwacja 
przez opiekuna 
/ nauczyciela 
prowadzącego 
Egzamin 

Ć, PZ 



poszczególnych czynności pisemny,/test 
jednokrotnego 
wyboru/ 

B.K4 przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań; P7S_KR 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Przedłużona 
obserwacja 
przez opiekuna 
/ nauczyciela 
prowadzącego 
Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 
wyboru/ 

Ć, PZ 

B.K5 przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 
powierzonych opiece; P7S_UO 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Przedłużona 
obserwacja 
przez opiekuna 
/ nauczyciela 
prowadzącego 
Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 
wyboru/ 

Ć, PZ 

B.K6 przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem 
terapeutycznym i w pracy badawczej; P7S_KK 

Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Przedłużona 
obserwacja 
przez opiekuna 
/ nauczyciela 
prowadzącego 
Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 
wyboru/ 

Ć, PZ 



B.K7 dba o wizerunek własnego zawodu. 

P7S_KR Bieżąca informacja 
zwrotna 

Obserwacja pracy 
studenta 

Zaliczenie 
poszczególnych czynności 

Przedłużona 
obserwacja 
przez opiekuna 
/ nauczyciela 
prowadzącego 
Egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 
wyboru/ 

Ć, PZ 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  
W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  
metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  
Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test 
wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)  
Egzamin z otwartą książką  
Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:  
Egzamin praktyczny  
Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez 
chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/  
Mini-CEX (mini – clinical examination)  
Realizacja zleconego zadania  
Projekt, prezentacja  
Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:  
Esej refleksyjny  
Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego  
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  
Samoocena ( w tym portfolio) 
***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH 
Obserwacja pracy studenta 
Test wstępny 
Bieżąca informacja zwrotna 
Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 
Obserwacja pracy na ćwiczeniach 



Zaliczenie poszczególnych czynności 
Zaliczenie każdego ćwiczenia 
Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym 
Ocena przygotowania do zajęć 
Dyskusja w czasie ćwiczeń 
Wejściówki na ćwiczeniach 
Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 
Zaliczenia cząstkowe 
Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 
Zaliczenie wstępne 
Opis przypadku 
Próba pracy 
 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  
 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  
Udział w wykładach (wg planu studiów) 10 
Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów) 30 
Udział w seminariach (wg planu studiów) 0 
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 
(wg planu studiów) 

40 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  
Samodzielne przygotowanie do seminariów  
Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….  
Przygotowanie do zajęć praktycznych  
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów) 10 
Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie  
Sumaryczne obciążenie pracy studenta  
                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

50 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  4 
 



TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 
 
 Liczba godzin 

 
Ciąża, poród i połóg powikłane chorobami układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie przewlekłe, wrodzone i 
nabyte wady serca, zapalenia wsierdzia i mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu)  

4 

Postępowanie terapeutyczno – diagnostyczne w odniesieniu do ciężarnej, rodzącej i położnicy z problemami 
nefrologicznymi (stany zapalne nerek, niewydolność nerek) 

3 

WYKŁADY 

Choroby układu oddechowego w ciąży  3 
Choroby układu krwiotwórczego – postępowanie terapeutyczne i diagnostyczne w odniesieniu do ciężarnej, 
rodzącej i położnicy (niedokrwistości, trombocytopenia, DIC, zaburzenia homeostazy po obumarciu płodu, 
trombofilia wrodzona i nabyta, choroba von Willebranda)  

2 

Problemy okulistyczne a przebieg ciąży, porodu i połogu (retinopatie, zmiany oczne spowodowane 
nadciśnieniem indukowanym ciążą, odwarstwienie, zapalenie siatkówki, krótkowzroczność) 

2 

Wpływ szkodliwych czynników środowiska na ciążę (pestycydy, metale, leki, używki, czynniki fizyczne, 
chemiczne, biologiczne)  

2 

Wybrane choroby endokrynologiczne wikłające ciążę (układ podwzgórzowo-przysadkowy, tarczyca, 
przytarczyce, nadnercza)  

1 

Choroby metaboliczne a ciąża, poród i połóg  1 
Zaburzenia psychiczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu  1 

ĆWICZENIA 

Choroby układu nerwowego w ciąży (bóle głowy, miastenia, guzy, choroby naczyniowe mózgu, porażenia, SM) 1 
SEMINARIA   
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE   
PRAKTYKI 
ZAWODOWE 

Opieka nad ciężarną ze współistniejącymi:  
 zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi  
 chorobami układu krążenia i naczyń krwionośnych  
 chorobami układu oddechowego  
 chorobami układu nerwowego  
 chorobami układu krwiotwórczego  
 z problemami okulistycznymi  
 zaburzeniami psychicznymi  
 problemami nefrologicznymi (stany zapalne nerek, niewydolność nerek)  

10 

SAMOKSZTAŁCENIE   
LITERATURA   
 

PODSTAWOWA 1. Bourne T., Condous G.: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży. MediPage, Warszawa 2007  
2. Bręborowicz G.H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010  
3. Bręborowicz G.H.: Położnictwo podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2011  
4. Chazan B., Leibschang J.: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. 2002  



5. Dudenhausen J. Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL, Warszawa 2013  
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KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 
 

NA OCENĘ 5 



BW9, BW10, BW11, 
BW12, BW42 BU9, 
BU13, BU17, BU20, 
BU21, BU23, BU37, 
BU43,  B.K1, B.K2, 
B.K3, B.K4, B.K5, 
B.K6, B.K7 
 
Końcowy egzamin 
pisemny,/test 
jednokrotnego 
wyboru/ 

60-69% 70-79% 80-89% 90-94% 95-100% 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  
1. 100% frekwencja na wykładach i ćwiczeniach i praktykach zawodowych z przedmiotu. 
2. Pozytywne zaliczenie wszystkich wejściówek (dopuszczalna jest jedna poprawa, z całości niezaliczonego materiału, po zakończeniu wszystkich ćwiczeń)*. 
EGZAMIN TEORETYCZNY: 
            kryterium uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 60% pytań. 
 
*negatywny wynik poprawy wejściówek skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej z ćwiczeń, co uniemożliwia przystąpienie do egzaminu 
OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA   
x pozytywny wynik końcowego egzaminu  
x egzamin teoretyczny pisemny  
□ egzamin teoretyczny ustny  
□ egzamin praktyczny  
x zaliczenie Ć, PZ  
Data opracowania programu: 2019.09.11 /korekta 2020.02.20/ Program opracowała: mgr. Anna Sienkiewicz 

 
 
 

 

  


