
                          

 Śląski Uniwersytet Medyczny                                                          Wydział Nauk o Zdrowiu 
w Katowicach                                                                                                          w Katowicach 

             

 1 

Szczegółowe warunki zaliczenia kształcenia praktycznego  

w roku akademickim 2022/2023  

dla studentów kierunki położnictwo, studia I stopnia 

 

Kształcenie praktyczne oparte jest o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

(…) położnej (Dz. U. 2019, poz. 1573, z późn. zm.) dla studiów I stopnia, który wskazuje wymiar, formę oraz 

zakres i warunki prowadzenia i realizacji kształcenia praktycznego. 

 

Liczba godzin i punktów w zakresie kształcenia praktycznego 

I rok studiów I stopnia (cykl kształcenia 2022-2025) 

II rok studiów I stopnia (cykl kształcenia 2021-2024) 

III rok studiów I stopnia (cykl kształcenia 2020-2023) 

Lp. Zakres kształcenia praktycznego / symbol 

Liczba godzin 

zajęć 

praktycznych 

Punkty 

ECTS 

Liczba godzin 

praktyk 

zawodowych 

Punkty 

ECTS 

1.  Podstawy opieki położniczej  POP  160 6 80 3 

2.  Techniki położnicze i prowadzenie porodu  TPiPP  320 11 360 13 

3.  Promocja zdrowia  PROZD 20 1 - - 

4.  Podstawowa opieka zdrowotna  POZ  40 2 80 3 

5.  Położnictwo i opieka położnicza  PiOP  120 4 200 7 

6.  Ginekologia i opieka ginekologiczna  GiOG  120 4 200 7 

7.  Neonatologia i opieka neonatologiczna  NiON  80 3 80 3 

8.  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne  PiPP  40 2 40 2 

9.  Choroby wewnętrzne  ChW  40 2 40 2 

10.  Chirurgia  Chir 40 2 40 2 

11.  Psychiatria  PSCh 40 2 40 2 

12.  Anestezjologia i stany zagrożenia życia  AiSZŻ  40 2 40 2 

13.  Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii                

i ginekologii  

RwPNG 
40 2 - - 

Łącznie  1100 43 1200 46 

 

Uwzględniając założenia obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. w 

sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756), zwanym dalej 

standardem, ustalono podstawy do zaliczenia świadczeń. 

 

Rodzaj świadczeń Wytyczne do zaliczenia świadczenia 

1. Poradnictwo dla kobiet 

ciężarnych, obejmujące, co 

najmniej 100 badań 

prenatalnych 

poradnictwo dla kobiet ciężarnych wraz z badaniami prenatalnymi zawiera się w wykazie 

świadczeń profilaktycznych oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych 

uwzględnionych w rozdziale II standardu „Zakres świadczeń profilaktycznych i działań 

w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, 

wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania”; 

2. Sprawowanie nadzoru                                 

i opieki nad co najmniej 40 

rodzącymi 

sprawowanie nadzoru i opieki nad kobietami rodzącymi odnosi się do sprawowania opieki 

nad ciężarnymi, u których rozpoznano początek porodu zgodnie z definicją ujętą w 

rozdziale VIII, ust. 3, punkt 1 standardu „Rozpoczęcie porodu” oraz obejmuje realizację 

świadczeń ujętych w rozdziałach IX - XIV „Postępowanie w I / II / III / IV okresie 

porodu”. Jeśli opieka ta nie obejmuje przyjęcia porodu, tj, realizacji czynności w ramach 

prowadzenia II okresu porodu, za czas niezbędny do sprawowania nadzoru i opieki uznaje 
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się okres co najmniej 4 godzin, w oparciu o założenia ust. 2 rozdziału IX;1 

3. Przyjęcie przez studenta/kę, 

co najmniej 40 porodów. Jeżeli z 

powodu braku rodzących nie 

można osiągnąć tej liczby, można 

ją zmniejszyć do minimum 30, 

pod warunkiem, że student/ka 

aktywnie uczestniczy przy 20 

innych porodach 

przyjęciem porodu jest samodzielna realizacja działań z zakresu „Postępowania w II 

okresie porodu”, opisanych w rozdziale X standardu, natomiast aktywne uczestnictwo w 

porodzie zawiera się w podejmowaniu tych czynności w warunkach asystowania położnej, 

a także czynności ujętych w rozdziałach IX, XI i XII „Postępowanie w I-IV okresie 

porodu”;2 

4. Aktywne uczestnictwo                  

w przyjęciu porodu z położenia 

miednicowego. Jeśli nie jest to 

możliwe, asystowanie może 

odbywać się w warunkach 

symulowanych 

aktywny udział w porodzie z położenia podłużnego ułożenia miednicowego obejmuje 

założenia punktu 3 niniejszego opracowania bez ograniczeń czasowych, i tylko w sytuacji, 

gdy poród odbył się drogami natury. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w 

porodzie miednicowym, student zalicza asystowanie do takiego porodu w warunkach 

symulowanych w ramach podmiotu leczniczego, w których realizowana jest praktyka 

zawodowa lub w przypadku braku takiej możliwości, w warunkach sali ćwiczeniowej 

uczelni lub w ramach symulacji medycznej.  

5. Wykonanie nacięcia i szycia 

krocza 

wykonanie nacięcia krocza i założenie szwów obejmuje samodzielnie wykonane 

czynności, tylko dla tych porodów, dla których ochrona krocza jest działaniem 

niewystarczającym dla zapobiegania pęknięciu krocza zgodnie z ust. 4 punktem 7 

rozdziału X; 

6. Kontrolę i opiekę, nad co 

najmniej 40 kobietami w ciąży 

zagrożonej, lub 

z powikłaniami w czasie porodu 

lub w okresie poporodowym 

sprawowanie nadzoru i opieki nad kobietami, u których mogą wystąpić powikłania w 

trakcie ciąży, porodu i połogu obejmuje kobiety, u których zidentyfikowano w badaniu 

podmiotowym i przedmiotowym w czasie ciąży i przed porodem, a u kobiet rodzących 

śródporodowe czynniki ryzyka ujęte w wykazie zawartym w rozdziale III „Identyfikacja 

czynników ryzyka powikłań okołoporodowych”; 

7. Kontrolę i opiekę, nad co 

najmniej 40 ciężarnymi 

sprawowanie opieki i nadzoru nad ciężarnymi obejmuje świadczenia zawarte w wykazie 

świadczeń profilaktycznych oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych 

uwzględnionych w rozdziale II standardu „Zakres świadczeń profilaktycznych i działań 

w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, 

wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania”; 

8. Kontrolę i opiekę (w tym 

badanie), nad co najmniej 100 

kobietami i zdrowymi, 

noworodkami w okresie 

poporodowym 

sprawowanie nadzoru i opieki, łącznie z przeprowadzeniem badań nad położnicami 

zdrowymi noworodkami odnosi się do działań opisanych w rozdziałach XII 

„Postępowanie w IV okresie porodu”, XIII „Opieka nad noworodkiem”, XIV „Połóg”; 

9. Obserwację i opiekę nad 

noworodkami wymagającymi 

szczególnej opieki, obejmującą 

noworodki niedonoszone, 

przenoszone, z niską masą 

urodzeniową oraz chore 

sprawowanie opieki nad noworodkami niedonoszonymi, przenoszonymi, z niską masą 

urodzeniową oraz chorymi obejmuje przede wszystkim opiekę nad noworodkami, dla 

których zidentyfikowano czynniki ryzyka ujęte w rozdziale XV, ust. 4 „Opieka nad 

kobietą w sytuacjach szczególnych” oraz w ramach realizacji programu praktyki 

zawodowej z przedmiotu Neonatologia i opieka neonatologiczna; 

10. Opiekę nad kobietami 

chorymi z zakresu ginekologii i 

położnictwa 

sprawowanie opieki nad kobietami z objawami patologicznymi – ginekologicznymi i 

położniczymi odnosi się do zakresu praktyki realizowanej w ramach realizacji efektów 

kształcenia z przedmiotów: Ginekologia i opieka ginekologiczna, Położnictwo i opieka 

położnicza, a także Techniki położnicze i prowadzenie porodu. 

Mając na celu prawidłową realizację przez studenta założonych efektów kształcenia, w ramach kształtowania 

umiejętności praktycznych, ostateczną decyzję odnośnie uznania świadczenia podejmuje osoba sprawująca 

opiekę, uwzględniając rodzaj, zakres i częstotliwość realizowanych czynności, a także trafność w ocenie sytuacji 

oraz samodzielność podejmowanych na tej podstawie działań. 

                                                 
1 Nie można zaliczyć tu opieki sprawowanej w warunkach sali porodowej nad pacjentką skierowaną do elektywnego (planowego) 

cięcia cesarskiego, nawet jeśli obejmuje wykonywanie niektórych, wspomnianych powyżej czynności bez względu na czas trwania tej 

opieki. 
2 Za asystę do porodu nie można uwzględnić pomocy udzielanej innej studentce realizującej praktykę zawodową, w ramach 

sprawowania opieki nad kobietą rodzącą.  
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Szczegółowe wymagania w zakresie liczby świadczeń realizowanych  

w ramach kształcenia praktycznego 

I rok (rok rozpoczęcia studiów: 2022/2023) 

Semestr Liczba godzin/ przedmiot/semestr 
Łącznie /wymagana 

liczba 

I 40 POP 20 GiOG 20 PiOP 80h 

II 40 POP 70 GiOG 70 PiOP 180h 

R
o

d
za

j 

św
ia

d
cz

en
ia

  porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 30 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 10 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 30 

 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 10 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

III  60 TPiPP 30 PiOP 40 GiOG 40 POZ 40 ChW 210h 

IV 90 TPiPP 80 PiOP   70 GiOG 40 POZ  40 PiPP   40 PSCh 360h 

R
o

d
za

j 
św

ia
d

cz
en

ia
  porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 60 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 15 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 50 

 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 15 

 porody S lub S/A wraz z partogramami  15 S lub 5 S/10 A 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

 proces pielęgnowania 1/semestr 

V 100 TPiPP 40 NiON 40 Chir 40 AiSZŻ 220h 

VI 110 TPiPP 40 NiON 150h 

R
o

d
za

j 
św

ia
d

cz
en

ia
  porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 10 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 15 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 20 

 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 15 

 porody S lub S/A wraz z partogramami 25 S lub 25 S/ 10 A 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

 proces pielęgnowania 1/semestr 
 

II rok (rok rozpoczęcia studiów: 2021/2022) 

Semestr Liczba godzin/ przedmiot/semestr 
Łącznie /wymagana 

liczba 

I 40 POP 20 GiOG 20 PiOP 80h 

II 40 POP 70 GiOG 70 PiOP 180h 

R
o

d
za

j 

św
ia

d
cz

en
ia

  porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 30 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 10 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 30 

 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 10 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

III  60 TPiPP 30 PiOP 40 GiOG 40 POZ 40 ChW 210h  

IV 90 TPiPP 80 PiOP   70 GiOG 40 POZ  40 PiPP   40 PSCh 360h 

R
o

d
za

j 

św
ia

d
cz

e

n
ia

 

 porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 60 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 15 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 50 
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 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 15 

 porody S lub S/A wraz z partogramami (w I semestrze tylko strona 2) 15 S lub 5 S/10 A 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

 proces pielęgnowania 1/semestr 

V 100 TPiPP 40 NiON 40 Chir 40 AiSZŻ 220h 

VI 110 TPiPP 40 NiON 150h 

R
o

d
za

j 
św

ia
d

cz
en

ia
  porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 10 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 15 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 20 

 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 15 

 porody S lub S/A wraz z partogramami 25 S lub 25 S/ 10 A 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

 proces pielęgnowania 1/semestr 

 

III rok (rok rozpoczęcia studiów: 2020/2021) 

Semestr Liczba godzin/ przedmiot/semestr 
Łącznie /wymagana 

liczba 

I 40 POP 20 GiOG 20 PiOP 80h 

II 40 POP 70 GiOG 70 PiOP 180h 

R
o

d
za

j 

św
ia

d
cz

en
ia

  porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 30 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 10 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 30 

 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 10 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

III  60 TPiPP 30 PiOP 40 GiOG 40 POZ 40 ChW 210h  

IV 90 TPiPP 80 PiOP 70 GiOG 40 POZ   40 PiPP 40 PSCh 360h 

R
o

d
za

j 
św

ia
d

cz
en

ia
  porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 60 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 15 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 50 

 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 20 

 porody S lub S/A wraz z partogramami (w I semestrze tylko strona 2) 15 S lub 5 S/10 A 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

 proces pielęgnowania 1/semestr 

V 100 TPiPP 40 NiON 40 Chir 40 AiSZŻ 220h 

VI 110 TPiPP 40 NiON 150h 

R
o

d
za

j 
św

ia
d

cz
en

ia
  porada dla kobiet ciężarnych (wraz z badaniem prenatalnym) 100 10 

 opieka nad kobietą ciężarną 40 15 

 opieka nad  położnicą i zdrowym noworodkiem 100 20 

 opieka nad ciężarną, rodzącą,  położnicą, noworodkiem w przebiegu patologii 40 10 

 porody S lub S/A wraz z partogramami 25 S lub 25 S/ 10 A 

 raport z dyżuru z każdego dnia 

 proces pielęgnowania 1/semestr 

 

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi 

uczelnia zawarła umowę tzw. porozumienie ramowe lub w oparciu o porozumienie indywidualne w wybranej 

przez siebie placówce. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą są prowadzone w szczególności w:  

1) salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych (położniczo-noworodkowych), 
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patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej lub ginekologii onkologicznej, 

pediatrycznych (niemowlęcych, patologii noworodka), internistycznych, chirurgicznych oraz 

intensywnej terapii3;  

2) gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (położnej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej);  

3) specjalistycznych ambulatoriach (poradniach ginekologicznych i ginekologiczno-położniczych);  

4) szkołach rodzenia;  

5) poradniach laktacyjnych. 

 

Procedura realizacji praktyki obejmuje w kolejności: 

1. Wybór placówki – ustalenie wymagań odnośnie praktyki i uzyskanie zgody placówki na realizację 

praktyki; w tym celu należy przedłożyć placówce program praktyki, kryteria doboru placówki (dla 

umów zawieranych indywidulanie) i zadania opiekuna praktyki w placówce. 

2. Kontakt z opiekunem z ramienia uczelni i uzyskanie wpisu opiekuna w karcie rozliczenia 

semestralnego potwierdzającego odbycie się spotkania wprowadzającego, a także podpisania karty 

zadań opiekuna i kryterium doboru placówek. Ustalenie szczegółów w zakresie dokumentowania 

realizacji i rozliczenia praktyki (ustalenie grafiku, sposób potwierdzania obecności, efektów uczenia 

się i świadczeń, itp.). 

3. Przygotowanie skierowania dla placówek, z którymi SUM zawarł porozumienia ramowe wymagane 

jest tylko skierowanie (do pobrania na stronie partnerów SUM w zakresie praktyk: 

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/partnerzy-praktyk-

wnoz/). Dokumentacja dla placówek wybieranych indywidualnie obejmuje umowę i skierowanie i 

dostępna jest na stronie: https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-

katowicach/#toggle-id-2. 

4. Przygotowanie pozostałej dokumentacji (program, polisa OC, potwierdzenie zawarcia umowy 

ubezpieczeniowej w zakresie NNW, wypełnione kryteria doboru placówki [dla umów zawieranych 

indywidualnie] oraz zadania opiekuna praktyki w placówce). 

5. Złożenie dokumentów w dziekanacie w celu uzyskania akceptacji wybranej przez siebie placówki i 

uzyskania podpisu Dziekana.   

6. Odbiór podpisanych dokumentów i dostarczenie ich do placówki.  

7. Po podpisaniu umowy przez placówkę zwrot 1 egzemplarza porozumienia i skierowania do dziekanatu 

i uzyskanie potwierdzenia zwrotu na karcie rozliczenia semestralnego. 

8. Kontakt z opiekunem w placówce, ustalenie szczegółów realizacji praktyki. 

9. Realizacja praktyki, a w jej trakcie dokumentowanie świadczeń, zrealizowanych godzin w danym 

cyklu praktyki oraz efektów uczenia się w indeksie kształcenia praktycznego przez opiekuna z 

ramienia placówki.  

10. Po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowania praktyki i uzyskania wymaganych świadczeń zgłoszenie 

się do opiekuna w uczelni celem rozliczenia. Stwierdzenia poprawności i prawidłowości dokumentacji 

oraz przebiegu praktyk dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni, który na tej podstawie podpisuje 

kartę zaliczenia semestralnego.  

11. Uzupełniona karta jest podstawą do zaliczenia praktyki w danym semestrze lub roku. Wymagane jest 

dostarczenie karty rozliczenia semestralnego kierownikowi praktyk najpóźniej do 31 maja 2023 r. dla 

studentów ostatniego roku studiów, a dla pozostałych roczników do 15 września 2023 r. 

 

Uwaga! Niespełnienie wymogów proceduralnych (np. brak zwrotu do dziekanatu 

podpisanej przez placówkę umowy i skierowania przed rozpoczęciem praktyki, brak 

kontaktu  z opiekunem z ramienia uczelni przed rozpoczęciem praktyki, dostarczenie karty 

                                                 
3 Odpowiednio do realizowanego przedmiotu 

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz/
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/partnerzy-praktyk-wnoz/
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#toggle-id-2
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#toggle-id-2


                          

 Śląski Uniwersytet Medyczny                                                          Wydział Nauk o Zdrowiu 
w Katowicach                                                                                                          w Katowicach 

             

 6 

rozliczenia po terminie, itp.) stanowi podstawę do niezaliczenia praktyki! 

. 

Dla studentów VI semestru opiekun praktyki z ramienia uczelni dokonuje całościowej oceny praktyki 

zawodowej pod kątem zgodności zrealizowanej liczby godzin oraz świadczeń zdrowotnych z wymogami 

standardu kształcenia i wypełnia tabelę zbiorczą w indeksie kształcenia praktycznego. Po rozliczeniu u 

opiekuna praktyki z ramienia uczelni student składa u kierownika praktyk portfolio zawierające: 

1. Indeks kształcenia praktycznego z wpisami potwierdzającymi zrealizowanie zajęć praktycznych/ 

praktyki zawodowej w wymaganym wymiarze oraz wypełnioną tabelą podsumowującą uzyskanie 

wymaganej liczby godzin praktyki i świadczeń; 

2. Zeszyt lub listy obecności; 

3. Grafiki dyżurów; 

4. Partogramy (wymagane minimum 40 lub 504); 

5. Zeszyt raportów (za cały okres praktyk); 

6. Procesy pielęgnowania (z każdego semestru). 

 
Dokumenty do pobrania oraz inne istotne informacje w zakresie realizacji studenckich praktyk 

zawodowych na kierunku położnictwo dostępne są na stronie: 

                                                                     

 
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#toggle-id-2 

 

                                    

      Zatwierdził  

                                                                                      Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych  

        dla kierunku Położnictwo 

            mgr Barbara Kotlarz 

Aktualizacja 12.06.2022 r.  

 

Zatwierdziła Wydziałowa Komisja Programowa dla Kierunku Położnictwo, zm. 26.09.2022 r. 

 

                                                 
4 Liczba partogramów wynika z liczby przyjętych porodów: 40 samodzielnie lub 30 samodzielnie i 20 jako asysta.  
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