AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH
Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
Poziom: drugi
Tytuł zawodowy absolwenta: magister fizjoterapii
Profil kształcenia: ogólno- akademicki
MODUŁ/PRZEDMIOT: PR2
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JĘZYK
FORMA ZAJĘĆ Samodzielna praca bez kontaktu z nauczycielem
4.5
ECTS
FORMA ZALICZENIA:
Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie:
1. Przedłożonego porozumienia podpisanego przez placówkę oraz Akademię
Wychowanie Fizycznego w Katowicach
2. Złożonego dzienniczka praktyk z opisem przebiegu praktyki i opinią opiekuna z
ramienia placówki
3. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie umowy o pracę/umowy
zlecenia/umowy o dzieło, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej zgody kierownika
praktyk studenckich
CELE
C1.
Zapoznanie studentów ze specyfiką postępowania usprawniającego pacjentów
PRZEDMIOTU
przebywających na obozach rehabilitacyjnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Umiejętności:
K_U15
Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz
innych podstawowych badań klinicznych celem
właściwego doboru środków fizjoterapii i prawidłowego
przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych.
K_U17
Potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz

ocenić działania usprawniające pacjentów w przypadkach
dysfunkcji narządu ruchu oraz chorób narządów
wewnętrznych
K_U19
Potrafi identyfikować i interpretować błędy oraz
zaniedbania w procedurach terapeutycznych, oceniać
zagrożenia i rozwiązywać problemy będące
konsekwencją błędów/zaniedbań podczas leczenia
chorych zarówno w pracy indywidualnej z chorym, jak i
podczas pracy w zespole terapeutycznym.
K_U27
Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego; posługuje się słownictwem specjalistycznym
z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej
Kompetencje społeczne:
K_K01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, zdaje sobie sprawę z konieczności
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego.
K_K02
Jest świadomy własnych ograniczeń zawodowych,
potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi
zwrócić się z prośba o radę do osób z większym
doświadczeniem.
K_K03
Wykazuje
zainteresowanie
wysokimi
standardami
obowiązującymi w pracy z pacjentem.
K_K04
Potrafi podejmować samodzielne decyzje i brać za nie
odpowiedzialność.
K_K05
Potrafi inicjować prace w zespole terapeutycznym oraz
określać kierunki jego działania.
K_K06
Identyfikuje i stosuje zasady etyczne, w tym obowiązujące
w Kodeksie Fizjoterapeuty Polskiego Towarzystwa
Fizjoterapii.
K_K07
Potrafi prawidłowo określać priorytety terapeutyczne
służące realizacji celów wyznaczonych przez siebie i/lub
innych członków zespołu terapeutycznego.
K_K08
Potrafi rozwiązywać problemy związane z
wykonywaniem zawodu oraz współdziała
interdyscyplinarnie.
K_K09
Realizuje zadania terapeutyczne w sposób
bezpieczny, przemyślany i zgodny z zasadami wysokiej
jakości.

Umiejętności/
Kompetencje społeczne:
Obserwacja praktycznego wykonania
przydzielonych czynności, dyskusja
oraz na podstawie kompletnej
dokumentacji odbycia praktyk w
jednostce lecznictwa oraz oceny
opiekuna praktyk z ramienia
jednostki na podstawie obserwacji

K_K10
Potrafi formułować wyważone opinie dotyczące pacjentów,
klientów i grup społecznych w kontekście związanym z
wykonywaniem zawodu.

NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
realizacja zadań podczas praktyk -117
realizacja zadań podczas praktyk -117
RAZEM: 117
RAZEM: 117
WW1 Zna w stopniu wymaganym na studiach I stopnia zasady, formy usprawniania w
WARUNKI
różnych dysfunkcjach.
WSTĘPNE

WW2 Zna zasady funkcjonowania działów i pracowni terapeutycznych.
WW3 Potrafi wykonać zabiegi fizykalne zgodnie z metodyką ich przeprowadzania z
uwzględnieniem wskazań i p- wskazań.
WW4 Potrafi diagnozować i opisywać różne przypadki kliniczne oraz dobierać środki
usprawniania.

TREŚCI PROGRAMOWE
TREŚĆ ZAJĘĆ

Nr

ST
1
2
3
4
5

SEMESTR
Kwalifikacja osób niepełnosprawnych na obozy rehabilitacyjne.

Kryteria tworzenia grup ćwiczeniowych.
Poznanie specyfiki usprawniania osób z różnymi dysfunkcjami.
Integracja na obozach rehabilitacyjnych.
Pobyty na obozach rehabilitacyjnych jako jeden z elementów
wdrażania osób niepełnosprawnych w czynne życie społeczne.
6 Bezpieczeństwo i zasady BHP na obozie rehabilitacyjnym.
7 Zasady prowadzenia dokumentacji klinicznej dotyczącej stanu
pacjenta, przebiegu i wyników jego
PODSUMOWANIE
Praktyka zawodowa
METODY
NAUCZANIA
POMOCE
NAUKOWE
PROJEKT (o ile
jest realizowany w
ramach modułu
zajęć)
FORMA
ZALICZENIA

liczba godzin
BK NST BK
10
20
20
20
20

10
20
20
20
20

10
17

10
17

117

117

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie:
1. Przedłożonego porozumienia podpisanego przez placówkę oraz Akademię
Wychowanie Fizycznego w Katowicach
2. Złożonego dzienniczka praktyk z opisem przebiegu praktyki i opinią
opiekuna z ramienia placówki
3. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie umowy o pracę/umowy
zlecenia/umowy o dzieło, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej zgody
kierownika praktyk studenckich

WARUNKI
ZALICZENIA

kod efektu
kształcenia
K_W09
K_W10

Obserwacja praktycznego wykonania przydzielonych czynności, dyskusja oraz
na podstawie kompletnej dokumentacji odbycia praktyk w jednostce lecznictwa
oraz oceny opiekuna praktyk z ramienia jednostki na podstawie obserwacji.
ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
obszar
treści programowe
cel przedmiotu
sposób
kształcenia
oceny
M2_W04
1-7
C1
U-Z
M2_W04
1-7
C1
U-Z

K_U04
K_U05
K_U20

M2_U03
M2_U03
M2_U10

1-7
1-7
1-7

C1
C1
C1

U-Z
U-Z
U-Z

K-K03
K_K04
K_K05

M2_K03
M2_K04
M2_K05

1-7
1-7
1-7

C1
C1
C1

U-Z
U-Z
U-Z

T - test
P – ocena programu usprawniania, praca pisemna
O – odpowiedź ustna lub kolokwium
U – sprawdzian umiejętności praktycznych
W – wolontariat, udział lub uczestnictwo w zajęciach dla osób niepełnosprawnych
Z – zeszyt obserwacji studenta

