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Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki 

 

obowiązujący w  roku  akademickim 2022-2023 

pełna nazwa jednostki Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM 

dane jednostki (e-mail, telefon) 

http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-

zdrowiu/katedra-pielegniarstwa-polozniczo-

ginekologicznego  

e-mail: spppol@pum.edu.pl  

tel. 91 48 00 983 

fax. 91 48 00 978 

kierownik jednostki 

(stopień/tytuł, imię i nazwisko) 
Dr hab. n. med. Olimpia Sipak-Szmigiel 

adiunkt dydaktyczny/osoba odpowiedzialna 

za dydaktykę w jednostce 

(stopień, imię i nazwisko, e-mail, telefon) 

Dr n. med. Dorota Ćwiek 

e-mail: dorota.cwiek@pum.edu.pl 

tel.: 91 48 00977 

kierunek studiów 

Położnictwo 

Dietetyka 

Pielęgniarstwo 

rok studiów  

Położnictwo: I, II i III rok I st.; II rok II st. 

Pielęgniarstwo II rok I st. 

Ratownictwo Medyczne III rok 

http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-pielegniarstwa-polozniczo-ginekologicznego
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-pielegniarstwa-polozniczo-ginekologicznego
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-pielegniarstwa-polozniczo-ginekologicznego
mailto:spppol@pum.edu.pl
mailto:dorota.cwiek@pum.edu.pl
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nazwa przedmiotu/przedmiotów 

Położnictwo I stopnia: 

1. Podstawy Opieki Położniczej I rok I st. 

2. Etyka zawodu położnej I rok I st. 

3. Techniki położnicze i prowadzenie porodu I rok I 

st.; II rok I st. 

4. Organizacja Pracy Położnej II rok I st. 

5. Położnictwo i Opieka położnicza II rok I st. 

6. Seminaria dyplomowe II i III rok I st. 

7. Zajęcia interdyscyplinarne III rok I st. 

Położnictwo II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne): 

8. Seminaria dyplomowe I i II rok II st. 

9. Opieka specjalistyczna nad kobietę i jej rodziną  - 

opieka położnicza; opieka neonatologiczna II rok 

II st. 

10. Ginekologia dziecięca II rok II st. 

11. Poradnictwo laktacyjne II rok II st. 

12. Przygotowanie do rodzicielstwa II rok II st. 

13. Edukacja uroginekologiczna II rok II st. 

14. Edukacja kobiety ciężarnej w zakresie 

odżywiania II rok II st. 

Pielęgniarstwo: 

1. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo 

położniczo-ginekologiczne II rok I st.  

Ratownictwo Medyczne: 

1. Ginekologia i Położnictwo III rok 

 

 

§1 

Sposób prowadzenia zajęć  

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane przez Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM w roku akademickim 

2022/2023 dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunku Położnictwo: 

 Podstawy Opieki Położniczej (wykłady, seminaria, ćwiczenia, praca własna studenta, zajęcia praktyczne 

w oddziale Położniczo-Noworodkowym),  

 Etyka zawodu położnej (wykłady, e-learning, seminaria, praca własna studenta), 

 Położnictwo i Opieka położnicza (wykłady, e-learning, seminaria, ćwiczenia, ćwiczenia w CSM, praca 

własna studenta, zajęcia praktyczne w oddziale Intensywnej Opieki Położniczej i w oddziale Patologii 

Ciąży),  

 Techniki położnicze i prowadzenie porodu (wykłady, ćwiczenia, praca własna studenta, zajęcia 

praktyczne w Sali Porodowej), 

 Organizacja pracy położnej (wykłady, e-learning, seminaria, praca własna studenta) 

 Seminaria dyplomowe (seminaria). 
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2. Zajęcia dydaktyczne realizowane przez Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM w roku akademickim 

2022/2023 dla studiów stacjonarnych II stopnia Kierunku Położnictwo I i II rok: 

 Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym - opieka położnicza i 

opieka neonatologiczna (wykłady, e-learning, seminaria, ćwiczenia w CSM), 

 Ginekologia dziecięca (wykłady, seminaria), 

 Poradnictwo laktacyjne (wykłady, ćwiczenia), 

 Przygotowanie do rodzicielstwa (wykłady, ćwiczenia), 

 Edukacja uroginekologiczna (wykłady, ćwiczenia), 

 Edukacja kobiety ciężarnej w zakresie odżywiania (wykłady, ćwiczenia), 

 Seminarium dyplomowe (seminaria).  

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane przez Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM w roku akademickim 

2022/2023 dla studiów II roku I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo (studia stacjonarne): 

 Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (wykłady, seminaria). 

4. Zajęcia dydaktyczne realizowane przez Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM w roku akademickim 

2022/2023 dla studiów III roku I stopnia Kierunku Ratownictwo Medyczne (studia stacjonarne): 

 Ginekologia i położnictwo (wykłady, seminaria, ćwiczenia, ćwiczenia w CSM). 

5. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekanat i według programu nauczania 

zatwierdzonego przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM. 

 

 

§2 

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć 

na skutek nieobecności 

1. Obecność na wszystkich formach zajęć prowadzonych przez Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM jest 

obowiązkowa, regulowana jest odrębnymi przepisami wynikającymi z Regulaminu Studiów.  

2. Student powinien usprawiedliwić pisemnie opuszczone zajęcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 

(uznawane będą tylko zwolnienia lekarskie lub zdarzenia losowe) od powrotu na zajęcia na uczelni. 

3. Usprawiedliwienia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia wskazując termin i formę zaliczenia 

usprawiedliwionej nieobecności. 

4. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności student nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu. 

5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach w formie ćwiczeń studenta obowiązuje odrobienie 

tych zajęć z inną grupą ćwiczeniową, a jeśli jest to niemożliwe, nauczyciel prowadzący ustala datę 

zajęć wyrównawczych. 

6.  Student nie zostanie dopuszczony do zajęć lub zostanie z nich wyproszony w razie niewłaściwego 

zachowania sprzecznego z regulaminem studiów lub innymi obowiązującymi na Uczelni/ szpitalu/ 

kliniki przepisami, zachowania zakłócającego prowadzenie zajęć, zagrażającego zdrowiu, życiu  
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lub mieniu, a także w razie rażącego braku kultury osobistej w stosunku do prowadzącego zajęcia 

lub innych osób biorących i udział w zajęciach. 

7.   Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w następujących przypadkach: 

a) spóźnienie na zajęcia przekraczające 20 minut; 

b) braku niezbędnego ubioru wymaganego do zajęć danego rodzaju (opisany w §9, pkt 1. ). 

8.   Niedopuszczenie do zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których mowa w pkt. 6 i 7, jest  

równoznaczne jest z nieobecnością na zajęciach. 

9. Otrzymane podczas zajęć oceny niedostateczne należy poprawić w nieprzekraczalnym terminie 

dwóch tygodni w trakcie konsultacji, o ile prowadzący nauczyciel akademicki nie uzna inaczej (dopuszcza 

się dwukrotne poprawienie oceny niedostatecznej). 

10. Zaliczenia zajęć dydaktycznych dokonują osoby prowadzące zajęcia w Zakładzie Położnictwa i Patologii 

Ciąży PUM na koniec semestru.  

11. Zaliczenie musi nastąpić przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 

12. Kierownik lub adiunkt dydaktyczny Zakładu Położnictwa i Patologii Ciąży PUM celem zaliczenia zajęć, 

może postanowić o przeprowadzeniu dodatkowego sprawdzianu wiadomości w odniesieniu do studentów, 

którzy opuścili z przyczyn usprawiedliwionych część zajęć. 

13. Wpisu do Indeksu umiejętności dokonuje osoba prowadząca zajęcia lub kierownik Zakładu lub osoba 

upoważniona przez niego po wcześniejszym uzgodnieniu. 

  

§3 

Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów 

Do zaliczenia/egzaminu z danego przedmiotu dopuszczony jest student, który odbył przewidziane programem studiów 

zajęcia teoretyczne, praktyczne i praktyki zawodowe oraz: 

1. wykazał obecność na zajęciach w 100%, a jeśli był nieobecny z powodu choroby lub przyczyn losowych 

(nieobecność usprawiedliwiona), po zaliczeniu zaległych zajęć, 

2. oddał i zaliczył prace samokształceniowe w semestrze zimowym i letnim w terminach wyznaczonych 

odrębnym pismem, 

3. uzyskał zaliczenie efektów kształcenia z danego przedmiotu potwierdzone wpisem do indeksu efektów 

kształcenia po każdym semestrze – letnim i zimowym. 

 

§4 

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć  

w danym roku akademickim* 

1. W przypadku przedmiotów trwających dłużej niż 1 semestr (Opieka położnicza, Techniki położnicze  

i prowadzenie porodu), student dopuszczony jest do zajęć w kolejnym semestrze po zaliczeniu zajęć  

w semestrze poprzednim.    
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2. Praktyki zawodowe z przedmiotów Podstawy opieki położniczej, Techniki położnicze i prowadzenie porodu 

oraz Opieka położnicza odbywają się po zaliczeniu zajęć praktycznych z nauczycielem PUM.  

 

 

§5 

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów 

1. Do egzaminów przewidzianych tokiem studiów przystępuje student, który uzyskał zaliczenie z przedmiotu 

objętego egzaminem.  

2. W przypadku uzyskania zaliczenia cząstkowego lub końcowego z danego przedmiotu na ocenę 

niedostateczną, student  ma prawo poprawiać tę ocenę dwukrotnie. W przypadku uzyskania oceny 

niedostatecznej na drugiej poprawce, przedmiot jest niezaliczony. 

3. Przedmioty prowadzone dla Kierunku Położnictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia przez Zakład 

Położnictwa i Patologii Ciąży PUM kończące się egzaminem: 

a) Podstawy Opieki Położniczej (egzamin teoretyczny w formie testowej i egzamin praktyczny),  

b) Położnictwo i Opieka położnicza (egzamin modułowy: test z Położnictwa, test z Opieki położniczej),  

c) Techniki położnicze i prowadzenie porodu (egzamin teoretyczny w formie testowej i egzamin 

praktyczny), 

d) Etyka zawodu położnej (egzamin modułowy - test). 

4. Przedmioty prowadzone dla Kierunku Położnictwo – studia stacjonarne drugiego stopnia przez Zakład 

Położnictwa i Patologii Ciąży PUM kończące się egzaminem: 

a) Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym (egzamin modułowy – 

test). 

b) Edukacja w praktyce zawodowej położnej (egzamin modułowy – test i studium przypadku). 

5. Przedmioty prowadzone dla Kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia przez Zakład 

Położnictwa i Patologii Ciąży PUM kończące się egzaminem: 

a) Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne. 

6. Podczas egzaminów i zaliczeń przedmiotów przeprowadzanych przez Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży 

PUM obowiązuje zakaz posiadania urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi 

osobami na odległość. 

7. Egzamin teoretyczny uważa się za zdany, jeśli student zaliczył 60% zadań.  

8. Egzamin praktyczny uważa się za zdany, jeśli student uzyska z każdego zadania praktycznego ocenę 

pozytywną, tzn. co najmniej dostateczną.  

9. Student, który z przedmiotów Podstawy Opieki Położniczej oraz Techniki położnicze i prowadzenie porodu 

uzyskał ocenę niedostateczną z części teoretycznej, nie przystępuje do części praktycznej egzaminu. Egzamin 

odbywa się co najmniej dwa dni (jeden dzień część teoretyczna, drugi – część praktyczna). 
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§6 

Warunki zwalniania z  niektórych zaliczeń lub egzaminów 

1. Student, który z przedmiotów Podstawy Opieki Położniczej oraz Techniki położnicze i prowadzenie porodu 

uzyskał ocenę bardzo dobrą z zaliczenia przedmiotów oraz ocenę bardzo dobrą z części teoretycznej egzaminu 

(test), może być zwolniony przez kierownika Zakładu lub adiunkta dydaktycznego z części praktycznej tych 

egzaminów na wniosek studenta.  

2. Student, który posiada już zaliczenie z przedmiotów prowadzonych przez Zakład (przeniesienie z innej 

uczelni lub innego kierunku), może zostać zwolniony z przedmiotu w całości lub częściowo, jeśli po analizie 

członków Komisji ds. Jakości Kształcenia porównane efekty kształcenia są zbieżne. 

 

§7 

Kryteria oceniania 

1. Podstawy opieki położniczej: 

a) egzamin testowy zawierający 60 pytań jednokrotnego wyboru: 

a. 0 – 35       2,0     niedostateczny 

b. 36 – 40    3,0     dostateczny 

c. 41 – 45    3,5     dość dobry 

d. 46 – 50     4,0     dobry 

e. 51 – 55    4,5      ponad dobry 

f. 56 – 60    5,0     bardzo dobry 

Do egzaminu praktycznego przystępuje student, który uzyskał ocenę co najmniej dostateczną z części 

teoretycznej egzaminu (minimum 36 punków).  

b) egzamin praktyczny: wykonanie czterech zadań wg OSCE, z których student uzyska ocenę co najmniej 

dostateczną.  Kryteria wykonania zadań ujęte są w algorytmie zadań i student przed egzaminem zostanie 

zapoznany z kryteriami ocen. 

2. Techniki położnicze i prowadzenie porodu: 

a) egzamin testowy zawierający 60 pytań jednokrotnego wyboru: 

a. 0 – 35        2,0    niedostateczny 

b. 36 – 40     3,0    dostateczny 

c. 41 – 45     3,5    dość dobry 

d. 46 – 50      4,0    dobry 

e. 51 – 55     4,5    ponad dobry 

f. 56 – 60     5,0    bardzo dobry 

Do egzaminu praktycznego przystępuje student, który uzyskał ocenę co najmniej dostateczną z części 

teoretycznej egzaminu (minimum 36 punków). 

b) egzamin praktyczny: wykonanie dwóch zadań, z których student uzyska ocenę co najmniej dostateczną. 

3. Egzamin z Położnictwa i opieki położniczej egzamin modułowy:  
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a) Z zakresu Położnictwa test zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru: 

a. 0 – 17     niedostateczny (2,0) 

b. 18 – 20  dostateczny (3,0) 

c. 21 – 22  dość dobry (3,5) 

d. 23 – 25  dobry (4,0) 

e. 26 – 27  ponad dobry (4,5) 

f. 28 – 30 bardzo dobry (5,0) 

b) Z zakresu opieki położniczej egzamin testowy zawierający 60 pytań jednokrotnego wyboru: 

a. 0 – 35      2,0     niedostateczny 

b. 36 – 40    3,0     dostateczny 

c. 41 – 45    3,5     dość dobry 

d. 46 – 50     4,0     dobry 

e. 51 – 55    4,5      ponad dobry 

f. 56 – 60    5,0     bardzo dobry 

4. Egzamin z Etyki zawodu położnej: 

a) test z Etyki zawodu położnej zawierający 40 pytań jednokrotnego wyboru 

a. 0 – 23     niedostateczny (2,0) 

b. 24 – 26   dostateczny (3,0) 

c. 27 - 30    dość dobry (3,5) 

d. 31 – 33   dobry (4,0) 

e. 34 - 37    ponad dobry (4,5) 

f. 38 – 40   bardzo dobry ( 5,0) 

5. Edukacja w praktyce zawodowej położnej – egzamin testowy polegający na rozwiązaniu: 

a)  60 pytań jednokrotnego wyboru  

a. 0 – 35       2,0     niedostateczny 

b. 36 – 40    3,0     dostateczny 

c. 41 – 45    3,5     dość dobry 

d. 46 – 50     4,0     dobry 

e. 51 – 55    4,5      ponad dobry 

f. 56 – 60    5,0     bardzo dobry 

6. Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – egzamin testowy polegający 

na rozwiązaniu: 

a) 60 pytań jednokrotnego wyboru  

a. 0 – 35       2,0     niedostateczny 

b. 36 – 40    3,0     dostateczny 

c. 41 – 45    3,5     dość dobry 

d. 46 – 50     4,0     dobry 
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e. 51 – 55    4,5      ponad dobry 

f. 56 – 60    5,0     bardzo dobry 

7. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – egzamin testowy: z Położnictwa 20 

pytań jednokrotnego wyboru; z ginekologii 20 pytań jednokrotnego wyboru; z pielęgniarstwa położniczo-

ginekologicznego 40 pytań jednokrotnego wyboru.  

a) Położnictwo: 

a.  0 – 11         ndst (2,0) 

b.  12 – 13       dst (3,0) 

c.  14             dość db (3,5) 

d.  15 – 16      db (4,0) 

e.  17 – 18      ponad db (4,5) 

f.  19 – 20      bdb (5,0) 

 

§9 

 Inne  

(jeżeli specyfika przedmiotu wymaga zamieszczenia w regulaminie dodatkowych informacji proszę zapisanie ich  

w kolejnych punktach regulaminu) 

1. Podczas ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej z Podstaw Opieki Położniczej oraz Technik 

położniczych i prowadzenia porodu obowiązuje jednolita dla wszystkich odzież ochronna stosowna do 

prowadzonych zajęć: 

a. Dla kobiet: ubranie 2-częściowe, rajstopy lub skarpetki w kolorze beżowym lub pastelowym, 

b. Dla mężczyzn: ubranie 2-częściowe, 

c. Wygodne obuwie, dobrze utrzymujące staw skokowy w kolorze białym lub naturalnej skóry, 

d. Upięte włosy, 

e. Paznokcie krótko obcięte, nie lakierowane, 

f. Biżuterię (kolczyki, pierścionki, zegarek, bransolety, naszyjniki) przed zajęciami  należy zdjąć  

i zabezpieczyć, 

g. Identyfikator.  

2. Brak odzieży ochronnej na ćwiczeniach, zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej upoważnia osobę 

prowadzącą do nie zaliczenia zajęć. 

3. Podczas trwania zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i całkowity zakaz palenia 

papierosów zgodnie z Regulaminem Studiów i Regulaminem Zajęć Praktycznych WNoZ. 

4. Konsultacje z przedmiotów realizowanych przez Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM odbywają się w 

Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM ul. Żołnierska 48 pok. 409, a terminy zostaną wywieszone na 

tablicy informacyjnej Katedry i na stronie internetowej.  
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5. Programy zajęć i sylabusy z poszczególnych przedmiotów prowadzonych Zakład Położnictwa i Patologii 

Ciąży PUM zostaną wywieszone na tablicach informacyjnych przy ul. Żołnierskiej 48 oraz na stronie 

internetowej. 

6. Na zajęciach praktycznej nauki zawodu obowiązuje powyższy Regulamin oraz Regulamin Zajęć 

Praktycznych.  

 

 

 

 

……………………………………….…..…… 

pieczątka jednostki 

 

 

………..…………………………………… 

pieczątka i podpis Kierownika jednostki 

 

 Opinia:  

 

Pozytywna / Negatywna** 

Zatwierdzam: 

 

 

 

……………………………………………….. 

pieczątka i podpis  

Samorządu  Studentów  

 

 

 

…………………………………………………. 

pieczątka i podpis Dziekana 

*jeżeli specyfikacja przedmiotu tego wymaga 

**niepotrzebne skreślić 


