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Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

I. Informacje ogólne 

 

Jednostka organizacyjna Wydział Rehabilitacji 

 Katedra Rehabilitacji 

Kierownik: dr hab. n. med. prof. AWF Małgorzata Łukowicz 

Nazwa przedmiotu PRAKTYKI ZAWODOWE 

Kod przedmiotu FI-43 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj przedmiotu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 
 

Obowiązkowy 

Poziom studiów (np. 
pierwszego lub drugiego 
stopnia) 
 

I stopnia 

Rok studiów I, II, III 

Semestr (zimowy, letni) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Liczba punktów ECTS 
 

31 

Imiona i nazwiska tytuł/ 
stopień naukowy, adres e-
mailowy wykładowców 
prowadzących zajęcia  
 

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych: 

dr Aneta Dąbek – anetadabek@o2.pl 

Program (programy) studiów, 
w którym realizowany jest 
przedmiot 
 

Fizjoterapia 

Sposób realizacji zajęć 
(stacjonarny, uczenie się na 
odległość) 
 

Stacjonarny 

Wymaganie wstępne w 
zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji oraz dodatkowe  

Wymagania wstępne 

Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z 

zakresu: 
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II. Informacje szczegółowe  
 

Cele przedmiotu  
C1 Zapoznanie studenta ze specyfiką działalności i organizacji pracy w placówkach 

służby zdrowia oraz zasadami funkcjonowania działów fizjoterapii 

C2 Nabycie umiejętności poprawnego wykonywania zabiegów 

fizjoterapeutycznych i współpracy z innymi specjalistami 

     C3  Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji medycznej 

 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu 

Efekt kształcenia 

kierunkowy 

Efekty kształcenia dla przedmiotu Odniesienie 

do celów 

Odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

Wiedza 
K_W04 
zna teoretyczne, 

metodyczne i praktyczne 

podstawy kinezyterapii i 

terapii manualnej, 

fizykoterapii i masażu 

leczniczego oraz ergonomii 

1. Rozpoznaje miejsce i rolę działu 

fizjoterapii w ochronie zdrowia. 

2. Zna zasady i sposób prowadzenia 

badania pacjenta dla potrzeb 

fizjoterapii. 

3. Zna zasady i sposoby wykonywania 

zabiegów z dziedziny kinezyterapii, 

fizykoterapii oraz masażu. 

C1, C2 

 

M1P_W05, 

M1A_W07 

Umiejętności 
K_U01  
potrafi samodzielnie 

wykonywać zabiegi   z 

zakresu kinezyterapii  

elementów terapii 

manualnej, fizykoterapii i 

masażu leczniczego 
 
 
 
 

 
K_U03  
potrafi rozpoznać 

podstawowe objawy 

patologiczne zachodzące w 

przebiegu schorzeń i urazów 

oraz przeprowadzić testy 

funkcjonalne 

1. Wykonuje samodzielnie zabiegi z 

zakresu kinezyterapii. 

2. Wykonuje samodzielnie i nadzoruje 

zabiegi z zakresu fizykoterapii. 

3. Potrafi poprawnie wykonywać zabiegi 

z zakresu terapii manualnej. 

4. Potrafi samodzielnie wykonywać 

zabiegi z wykorzystaniem 

poszczególnych technik masażu 

leczniczego. 

 

 

1. Rozpoznaje objawy patologiczne 

zachodzące  w przebiegu schorzeń i po 

urazach. 

2. Wykonuje badanie chorego z 

wykorzystaniem  testów funkcjonalnych. 

C2 M1P_U01 

M1P_U02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1P_U04, 

M1P_U05 

K_U05 
potrafi wykorzystywać          i 

obsługiwać aparaturę i 

sprzęt do fizjoterapii i sprzęt 

do badań funkcjonalnych 

oraz przygotować 

stanowisko pracy 

1. Bezpiecznie przeprowadza terapię z 

wykorzystaniem sprzętu do kinezyterapii 

i fizykoterapii. 

 

2. Potrafi przygotować stanowisko pracy 

i dobrać odpowiedni sprzęt do 

wykonania zabiegu w zakresie 

kinezyterapii. 

 

C2 M1P_U02 
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3. Potrafi przygotować stanowisko i 

dobrać odpowiednią aparaturę do 

wykonania zabiegu z zakresu 

fizykoterapii. 

K_U07   
potrafi komunikować się i 

pracować w zespole 

interdyscyplinarnym 

zapewniającym ciągłość 

opieki  oraz komunikować 

się z pacjentem i jego 

rodziną 

 

 

 

K_U14 
potrafi wprowadzić dane i 

uzyskane informacje oraz 

opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do 

dokumentacji pacjenta. 

1. Potrafi komunikować się i pracować w 

interdyscyplinarnym zespole oraz 

współpracować z innymi specjalistami. 

 

2. Potrafi komunikować się  z pacjentem 

i jego rodziną. 

 

 

 

 

 

1. Tworzy i prowadzi dokumentację 

medyczną oraz opisuje w niej efekty 

stosowanych metod 

fizjoterapeutycznych. 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

M1P_U03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1P_U08, 

M1P_U09 

Kompetencje społeczne 
K_K02 
potrafi określić zakres 

swoich kompetencji 

zawodowych i rozumie 

konieczność współpracy ze 

specjalistami o innych 

kompetencjach 

zawodowych oraz z 

przedstawicielami innych 

zawodów. 

 

1. Rozumie konieczność współpracy ze 

specjalistami o innych kompetencjach 

zawodowych oraz przedstawicielami 

innych zawodów. 

 
2. Przestrzega ustalonych priorytetów 

zawodu fizjoterapeuty. 

C1, C2, C3 M1P_K02 

 
Treści programowe  

 

Treści 

programowe 

 

Tytuł 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

kierunkowych/ 

przedmiotowych 

 

Odniesieni

e do celów 

przedmiotu 

ĆWICZENIA /ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/ 

TP1 1. Zapoznanie z programem praktyk oraz organizacją 

pracy i regulaminem placówki, w której student 

odbywa praktykę. Określenie zasad współpracy z 

personelem medycznym, z interdyscyplinarnym 

zespołem – miejsce fizjoterapeuty w zespole 

terapeutycznym. Omówienie dokumentacji 

medycznej. 

K_W04/1     

K_U07/ 1,2,3               

K_K02/1,2 

C1, C2, C3 

TP2 1. Wywiad, badanie fizjoterapeutyczne z 

wykorzystaniem testów funkcjonalnych. Planowanie 

programu terapeutycznego. 

Współpraca z innymi specjalistami, pacjentem i 

rodziną. 

K_U03/1, 2 

K_U05/1, 2 

K_K02/1, 2  

K_U07/1, 2 

C1, C2,  
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Przygotowanie stanowiska pracy. 

 

TP3 1. Doskonalenie badania chorego i samodzielne 

wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z 

wykorzystaniem sprzętu i aparatury. 

Prowadzenie dokumentacji pacjenta i wykonywanych 

zabiegów. 

K_W04/2, 3 

K_U01/1, 2, 3, 4 

K_U03/1, 2 

K_U05/1, 2, 3 

K_U14/1 

C1, C2, C3 

 

Planowane formy /działania/ metody dydaktyczne 

 

Treści 

programowe 

 

Metoda dydaktyczna 

Odniesienie do efektów 

kształcenia kierunkowych/ 

przedmiotowych 

TP1 

 

 

pokaz z objaśnieniem, instruktaż 

 

 

K_W04/1     

K_U07/ 1,2,3               

K_K02/1,2 

TP2-TP3 udział  w zajęciach ćwiczeniowych, nauczanie przez 

uczestnictwo w pracy, ćwiczenia utrwalające 

K_U03/1, 2  

K_U05/1, 2  

K_K02/1, 2  

K_U07/1, 2  

K_W04/2, 3  

K_U01/1, 2, 3, 4 

K_U05/1, 2, 3 

K_U14/1 

 
Środki dydaktyczne: baza placówek szpitalnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych 

 

 

 

 

Metody i kryteria oceniania 

Efekt 

kształcenia dla 

przedmiotu 

 

Treści programowe  (TP) 

Typy/  Metody oceniające 

D – oceniane diagnostyczne, F- 

ocenianie formujące, P – ocenianie 

podsumowujące  

K_W04 TP3 

K_U01 TP3 

K_U03 TP2, TP3 

K_U05 

 

K_U07 

K_U14 

TP2, TP3 

 

TP1, TP2 

TP3 

  

 

U-konspekt (D),      

U-obserwacja (D) 

U-opis przypadku (D) 

K_K02 TP1, TP2  K- obserwacja (F)                       

*D – ocena przypadku, rozpoznanie , F – sprawdzian pisemny, dyskusja, obserwacja, P - egzamin pisemny 

lub wybór  z załączonej walidacji wyników.           

 

Punkty ECTS - 1 pkt - 30 godz. pracy studenta (kontaktowych + samodzielnych) 

RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY 
Godziny kontaktowe 930 

 --- 

Razem = 930 godz. = 31 ECTS 
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