Czasu studiów nie wypełnia tylko nauka, ale także
podróże, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa
oraz realizacja pozanaukowych zainteresowań –
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ma bogatą
ofertę kierunków oraz możliwość działania
w kołach naukowych i organizacjach studenckich,
których jest na uczelni około dwustu.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo – więcej niż praca!

Agnieszka Pawliczek
jeszcze studiując,
rozpoczyna pracę w szpitalu.
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tel. 71 784 18 26
tel. 71 784 18 05
Wyjazd na studia do Wrocławia był dla mnie szansą
zdobycia wykształcenia i usamodzielnienia się.
Sam Wrocław jest miastem z niezwykłą atmosferą
i klimatem, które daje studentom wiele możliwości.
www.umed.wroc.pl
www.rekrutacja.umed.wroc.pl

POŁOŻNICTWO
3-LETNIE STUDIA LICENCJACKIE
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE
2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Na studiach trenowałam na fantomach i symulatorach,
a następnie z pacjentem. W czasie praktyk aktywnie
uczestniczymy w porodach, jesteśmy wsparciem
dla rodzących: na początku obserwujemy położną,
następnie przyjmujemy poród „na cztery ręce”.
Ja odebrałam ich już kilkanaście.

REKRUTACJA NA 3-LETNIE
STUDIA LICENCJACKIE

1=1

PUNKT Z MATURY
Z BIOLOGII
(DOWOLNY POZIOM)

Studia na położnictwie to nie tylko przygotowanie
do przyjmowania porodów. Ich absolwenci
towarzyszą przyszłym rodzicom od podjęcia decyzji
o posiadaniu dziecka, w trakcie ciąży, a także
w pierwszych dniach życia noworodka.

PUNKT REKRUTACYJNY
NA UNIWERSYTET
MEDYCZNY WE
WROCŁAWIU

REKRUTACJA NA 2-LETNIE
STUDIA MAGISTERSKIE
UKOŃCZONE STUDIA I STOPNIA
NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

+

PUNKTY ZA ŚREDNIĄ OCEN UZYSKANYCH
Z EGZAMINÓW PODCZAS STUDIÓW
(np. 5,0=5 pkt; 4,45=4,45 pkt)

+

DODATKOWY 1 PUNKT
ZA RECENZOWANĄ PUBLIKACJĘ

Wydział Nauk o Zdrowiu
jest największą w regionie
jednostką kształcącą
menedżerów i promotorów
zdrowia, ale także pielęgniarki,
położne, fizjoterapeutów,
ratowników medycznych
i dietetyków.

Położna musi być osobą niezwykle odporną psychicznie,
wrażliwą na ból i cierpienie innych osób, radząca sobie
w trudnych sytuacjach. Jest to zawód wymagający
ciągłego kształcenia i poszerzania swoich kwalifikacji.
Poczucie misji czy powołania nie jest konieczne, ale
trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wszyscy mają
predyspozycje do wykonywania tego zawodu.

Podczas studiów spotkasz się z przedmiotami
podobnymi do tych, które są na studiach lekarskich:
anatomią, fizjologią, biochemią i biofizyką,
farmakologią. Ponadto czeka Cię dużo spotkań
z ginekologią, położnictwem, pediatrią.

