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Opis efektów obszarowych i ich odniesienie do efektów kształcenia  
w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej –  

kierunek FIZJOTERAPIA II STOPIEŃ 
             
             Objaśnienie oznaczeń w symbolach 

M –  obszar  kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   
2 -  studia  II stopnia 
 Symbol po podkreślniku  
W– kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03  i kolejne  –  numer efektu kształcenia  

Profil ogólnoakademicki 

  
WIEDZA 

 

M2_W01 
posiada poszerzoną wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów                                    

K_W01;K_W02; K_W04; K_W05 

M2_W02 posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów  

K_W04; K_W06 

M2_W03 
zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji 
społecznych oraz metody ich oceny w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W01; K_W07; K_W08 K_W09; 

M2_W04 
rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony lub 
kultury fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W09;K_W10; K_W11; K_W12 
K_W14; K_W24 

M2_W05 zna zasady praktyki opartej na dowodach 
 

K_W07; K_W13 K_W20; 

M1_W06 
rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych 
i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe 
potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych 

K_W12 K_W14; K_W15 K_W21; 
K_W24 
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M2_W07 rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów  

K_W03; K_W08; K_W16 K_W22; 

M2_W08 zna i rozumie społeczne i ekonomiczno-gospodarcze uwarunkowania wybranego obszaru 
działalności zawodowej 

K_W17; K_W18; K_W19 K_W26; 

M2_W09 ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz ich 
miejscu i znaczeniu w systemie nauk 

K_W05;K_W12;K_W21;K_W22;K_W23; 

M2_W10 
ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie 
niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów  

K_W14; K_W15 K_W23; 

M2_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W17; K_W25 

M2_W12 
 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku  

K_W26 

  
UMIEJĘTNOŚCI 

 

M2_U01 
posiada pogłębioną umiejętność stosowanie technik efektywnego komunikowania się i 
negocjacji 
 

K_U01 

M2_U02 
potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów  

K_U02; K_U04  

M2_U03 potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia w sposób dostosowany 
do przygotowania osób oraz grup docelowych 

K_U04; K_U06 

 
M2_U04 
 

potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta, 
klienta oraz grupy społecznej 

K_U06 

M2_U05 potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta, klienta oraz grupy 
społecznej 

K_U03; K_U04; K_U05; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U19 

M2_U06 potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu 
pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane 

K_U02; K_U11; K_U12; K_U13 

M2_U07 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 
 

 
K_U08; K_U14 
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M2_U08 
potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
 

 
 K_U11; K_U12 

M2_U9 posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności 
fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych 

 K_U16; K_U17; K_U18 

M2_U10 
posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć rekreacyjnych, 
zdrowotnych, sportowych lub estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami 
społecznymi  

K_U15; K_U17; K_U19; K_U20 

M2_U11 
posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej 
(rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów  

K_U20 

M2_U12 potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć rożne formy aktywności fizycznej w zależności 
od warunków środowiskowych i klimatycznych 

 K_U07; K_U15 K_U19 K_U20 

M2_U13 
 

Posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania w zakresie dyscypliny naukowej, 
właściwej dla studiowanego kierunku studiów  
 

K_U21 

M2_U14 
 

posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
 

K_U22 

M2_U15 
 

 
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
 

K_U23 

 KOMPETENCJE 
 

 

M2_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

K_K01 

M2_K02 jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów 
 

K_K04; K_K05 

M2_K03 okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność 
zawodową 

K_K02; K_K04 

M2_K04 wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu okazuje K_K05; K_K06 
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dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność 
zawodową 

M2_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

K_K06 

M2_K06 potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu 
  

K_K07 

M2_K07 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników 
 

K_K08 

M2_K08 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej 
 

K_K09 

M2_K09 demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną 
 

K_K10 
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