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Położnictwo to niesamowity kierunek specjalnie dla osób, 

które uwielbiają już od pierwszego roku mieć kontakt z 

pacjentką. Pierwszy roku studiów to wejście do szpitala i 

kontakt  z pacjentką, młodą matką i noworodkiem. To 

kierunek, który od samego początku kierunkuje studenta 

na czynny udział w życiu szpitala.





Studia Licencjackie, 

Studia Magisterskie,

Studia Doktoranckie…….
Studia licencjackie trwają trzy lata i realizowane 

są w systemie stacjonarnym. Program studiów na 

kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej 

wiedzy i umiejętności, które pozwolą na 

realizowanie ścieżka kariery zawodowej – jak i 

dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia 

o tym profilu. W trakcie studiów licencjackich 

największy nacisk nakładamy na praktykę –

szkolimy się. 



Położna to zawód praktyczny – nauka odbywa się w szpitalu, salach 

dydaktycznych i w Centrum Symulacji Medycznej. To specyficzne miejsce, 

w którym znajdują się sale wyposażone w specjalne fantomy kobiety, 

kobiety ciężarnej, noworodka i niemowlaka. Na fantomach uczymy się 

fizjologicznych jak i niefizjologicznych sytuacji, które nie zawsze możemy 

zobaczyć na Sali porodowej czy Sali operacyjnej. To miejsce 

przygotowujące nas do zawodu Położnej.



Studia Licencjackie, 

Studia Magisterskie,

Studia Doktoranckie…….

 Studia magisterskie trwają 2,5 roku i realizowane są 

w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po 

ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

położnictwo absolwent posiada umiejętność 

posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru 

nauk medycznych oraz położnictwa i ginekologii, 

świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w 

zakresie opieki położniczej. Ponadto posiada 

umiejętność organizowania i nadzorowania opieki 

położniczej, w tym współpracy z członkami zespołu 

interdyscyplinarnego, w zakresie doskonalenia 

jakości opieki. 



Studia Licencjackie, 

Studia Magisterskie,

Studia Doktoranckie……. 

 Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów 

III stopnia (doktoranckich)



PRACA

 Położna nie musi tylko pracować na Sali porodowej, może także 

pracować na oddziale ginekologicznym, oddziale położniczym, 

oddziale neonatologicznym, oddziale Patologii Ciąży.

 Położna może również prowadzić własną Indywidualna Praktykę 

Zawodową – Położna środowiskowo – rodzinna. Położna może 

również pracować w poradni laktacyjnej- jako Certyfikowany 

Doradca laktacyjny, może być również instruktorem 

chustonoszenia.



 Zaletą ukończenia studiów położniczych jest 

zdobycie zawodu całkowicie samodzielnego.

 Położnictwo to: wyzwanie , rozwój 

i satysfakcja wynikająca z pasji



 Położna dla przyszłych mama to czysty 

anioł, który daje ogromne wsparcie zarówno 

podczas ciąży, porodu jak i połogu.
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