
K R YT E RI A  K L A SY F I K AC JI

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Dietetyka

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka **

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla 
osób legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym 
w systemie tzw. „starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz 
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na 
stronie internetowej www.uwm.edu.pl , w zakładce KANDYDACI. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po 
których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek 
studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata 
uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji 
określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego 
wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach 
określonego limitu miejsc.
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych 
zawartych w niniejszej ulotce. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
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POŁOŻNICTWO
Pielęgniarstwo

Położnictwo

Ratownictwo medyczne

RATOWNICTWO
MEDYCZNE

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

 licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne 

Kierunek ratownictwo medyczne  przygotowuje przyszłych ratowników 
medycznych   do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych 
takich jak: ocena parametrów kardynalnych, odpowiednie ułożenie 
poszkodowanego stosownie do odniesionych obrażeń, prowadzenie podstawowej 
i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci, 
bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, 
wykonanie defibrylacji, monitorowanie układu krążenia i oddechowego, podawanie 
leków z użyciem różnych dróg, przygotowanie poszkodowanego do transportu 
z unieruchomieniem w przypadku złamań i zatrzymaniem krwotoku zewnętrznego, 
odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych, udzielanie szybkiej pomocy 
o charakterze ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia w wypadkach 
i katastrofach.
 

Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne znajdują zatrudnienie w: 
 Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, 
 Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, 
 zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, 
 innych jednostkach i formacjach ratowniczych pomocy doraźnej,
 Izbie Przyjęć szpitala,
 ambulatorium.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

DIETETYKA

PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR ZATRUDNIENIA



Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

 licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne 

Studenci kierunku dietetyka opanowują  podstawową wiedzę z zakresu żywienia 
człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowania potraw. Zdobywają  
podstawowe umiejętności praktyczne, jak i wiedzę z zakresu zdrowego 
i racjonalnego żywienia dla różnych grup  wiekowych, zawodowych itp., planowania 
i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny stanu 
odżywienia, sposobu odżywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom 
żywieniowo-zależnym, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego 
i leczniczego, kontrolowania jakości produktów żywnościowych oraz warunków ich 
przechowywania, produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń 
i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP).

Absolwenci  kierunku  dietetyka są przygotowani do pracy m.in. w: 
 publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
 zakładach żywienia zbiorowego, 
 zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego 

żywienia (catering), 
 placówkach poradnictwa żywieniowego, 
 organizacjach konsumenckich, domach pomocy społecznej.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

DIETETYKA PIELĘGNIARSTWO

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

 licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne 

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Student studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo zdobywa wiedzę 
z zakresu nauk medycznych. Poznaje regulacje prawne i normy etyczne dotyczące 
wykonywania zawodu pielęgniarki. Uczy się  korzystać z aktualnej wiedzy dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń 
w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Poznaje zasady 
sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opiekę nad pacjentem 
niepełnosprawnym i umierającym. Uczy się samodzielnie wykonywać swój zawód, 
zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta.    

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo uzyskują przygotowanie do wykonywania 
zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych 
pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz 
medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 
Absolwenci  posiadają umiejętności: sprawowania wysokiego poziomu opieki nad 
człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Edukują chorego i jego bliskich do 
życia z chorobą i niepełnosprawnością; komunikują się w zespole medycznym.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy 
w: 
 publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
 zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, 
 ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 domach opieki społecznej.

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne 

Studenci kierunku położnictwo zdobywają wiedzę z zakresu świadczeń   
zdrowotnych wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz noworodka.
Zdobywają wiedzę o:

 rozpoznawaniu ciąży i sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży 
fizjologicznej oraz przeprowadzaniu badań niezbędnych w monitorowaniu 
ciąży fizjologicznej,

 prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z 
wykorzystaniem aparatury medycznej,

 przyjmowaniu porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego 
krocza,

 podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia 
lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne 
wydobycie łożyska, 

 sprawowaniu opieki nad matką i monitorowaniem przebiegu okresu 
poporodowego,

 badaniu noworodków i opiekę nad nimi, 
 realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, 
 profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych,
 wykrywaniu stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie 

ciąży, porodu i połogu.

Absolwenci kierunku położnictwo są przygotowani do pracy m.in. w: 
 szpitalach i klinikach: w sali porodowej, 
 w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii 

ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej 
położniczo-ginekologicznej.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

POŁOŻNICTWO


