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Ogólna charakterystyka studiów 
 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  
 

REHABILITACJI 

Kierunek studiów:  
(nazwa kierunku mmi być adekwatna do zawartości programu 

kształcenia, a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)  

FIZJOTERAPIA 

Poziom kształcenia:  
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie)  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia:  
(ogólnoakademicki, praktyczny)  

 P R A K T Y C Z NY 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:  
(dla kierunków wielkoobszarowych podać procentowy udział 

liczby punktów ECTS z każdego obszaru)  

Nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których 

odnoszą się efekty kształcenia  
Nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne 

Forma studiów:  
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)  

STACJONARNE 

Liczba semestrów:  6 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów:  
180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych:  3510 (5400) 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:  LICENCJAT  

Specjalność:  --- 



Ogólne cele kształcenia (typowe miejsce pracy – jeżeli można je 

wskazać) oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji 

kształcenia przez absolwentów kierunku:  

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu w 

sposób bezpośredni świadczeń zdrowotnych, usług o charakterze 

społecznym. Cele ogólne kształcenia: 

1. Przygotowanie zawodowe absolwenta do kształtowania, 

podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności 

osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych 

chorób bądź urazów. 

2. Przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów, 

stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych.  

3. Zdobycie umiejętności nienagannego wykonywania zabiegów 

fizjoterapeutycznych.  

4. Przygotowanie absolwenta do profesjonalnego podejścia do 

pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu 

leczącego.  

Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek 

lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i 

przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i 

funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez 

fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. 

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę i umiejętności 

niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania 

sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub 

obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Zgodnie z 

założeniami nowoczesnej metodyki wykonywania wszelkich 

zabiegów fizjoterapeutycznych są w stanie realizować zadania 

programu fizjoterapii indywidualnej i zespołowej. Potrafią 

dostosować swoje działania do nadrzędnych celów rehabilitacji w 



ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych. Są 

przygotowani do dokonywania oceny deficytów funkcjonalnych oraz 

kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwenci są 

przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia i kursach 

doszkalających. 

Wskazanie związku programu kształcenia z misja i strategią 

Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w 

Warszawie  

Misją Akademii Wychowania Fizycznego jest kształcenie studentów 

na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia oraz turystyka i 

rekreacja, prowadzenie badań naukowych oraz szkolenie 

wysokokwalifikowanych kadr naukowych i trenerskich w 

dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Akademia Wychowania 

Fizycznego w Warszawie stanowi centrum badań naukowych w 

zakresie nauk o kulturze fizycznej i fizjoterapii. AWF rozwija i 

promuje ideę zdrowego stylu życia poprzez propagowanie szeroko 

rozumianej kultury fizycznej. 

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia 

oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w 

szczególności studentów, absolwentów, pracodawców:  

W procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie 

przygotowania programu studiów, brano pod uwagę wskazania 

World Confederation for Physical Therapy – WCPT. Ponadto w 

pracach wydziałowej komisji ds. jakości programów kształcenia 

brali udział przedstawiciele pracodawców, absolwentów oraz 

studentów.  

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – 

zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia:  

Posiadanie świadectwa dojrzałości, sprawności fizycznej z zakresu 

koordynacji ruchowej i wytrzymałości sprawdzanej podczas 

rekrutacji. 

Zasady rekrutacji  Zasady rekrutacji określa każdorazowo Uchwała Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

 


