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INFORMACJE O PRAKTYKACH 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Kierunek: Fizjoterapia  

2. Obszar studiów: Fizjoterapia 

3. Poziom studiów: studia I stopnia 

4. Nazwa praktyki: zróżnicowane 

5. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: aktualna szczegółowa organizacja praktyk znajduje się na 

platformie ONTE 

6. Ranga zaliczenia przedmiotu: przedmiot obligatoryjny, zaliczenie bez oceny (zal.) 

7. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: aktualna lista opiekunów merytorycznych znajduje się na platformie 

ONTE. 

PRAKTYKA KLINICZNA (WSTĘPNA) 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Student odbywa praktykę w zakładzie/dziale/pracowni fizjoterapii lub pokrewnym, umożliwiającym wstępne 

zapoznanie się z zabiegami z zakresu fizjoterapii i organizacją ich wykonywania. 

Czas trwania praktyki: 50 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Zapoznanie się z pracą i organizacją danego zakładu/oddziału/pracowni. 

2. Zapoznanie się z tokiem przyjęcia pacjenta do zakładu/oddziału/pracowni. 

3. Poznanie dokumentacji fizjoterapeutycznej danego zakładu/oddziału/pracowni. 

4. Nabycie umiejętności interpretacji zapisów w dokumentacji a także umiejętności jej prowadzenia. 

5. Zaznajomienie się z zasadami dotyczącymi pracy fizjoterapeuty w danej jednostce. 

6. Zapoznanie się studenta z problemami sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz specyfiką 

zapobiegania kalectwu i metodami zmniejszania jego następstw. 

7. Nabycie przez studenta umiejętności opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie metod fizjoterapii i planowanie procesu 

rehabilitacji. 

8. Asystowanie w realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. 

9. Nauka samodzielnego przeprowadzenia wywiadu z pacjentem. 

10. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. 

PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Student odbywa praktykę w zakładzie/dziale/pracowni kinezyterapii, wyposażonym w podstawowe urządzenia i 

aparaturę do wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii. 

Czas trwania praktyki: 150 godz. 

Liczba punktów ECTS: 6 ECTS 
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SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Poznanie organizacji szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej, w którym usytuowana jest pracownia, 

gdzie student odbywa praktykę (charakterystyka danej jednostki). 

2. Poznanie organizacji jednostki, w której odbywa się praktyka, w tym: rodzaje wykonywanych zabiegów, 

wiodącego rodzaju schorzeń w danej jednostce, wyposażenie w sprzęt fizjoterapeutyczny itp. 

3. Zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w danym ośrodku oraz prowadzoną dokumentacją (kartami 

zabiegowymi, księgami, raportami). 

4. Nabycie umiejętności określenia wskazań i przeciwwskazań do wykonywania poszczególnych rodzajów 

ćwiczeń leczniczych. 

5. Asystowanie w wykonywanych zabiegach z zakresu kinezyterapii. 

6. Nabycie umiejętności wykonywania ćwiczeń leczniczych oraz opisu i interpretacji teoretycznych podstaw 

techniki i metodyki usprawniania leczniczego. 

7. Samodzielne wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych w różnych jednostkach chorobowych. 

8. Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, gier i zabaw, ćwiczeń w terenie i na wolnym powietrzu, 

ćwiczeń relaksacyjnych. 

9. Nauka obsługi wykorzystywanych urządzeń i sprzętu. 

10. Poznanie technik wykonywania ćwiczeń leczniczych indywidualnych. 

11. Poznanie zasad bezpieczeństwa mających zastosowanie przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów 

ćwiczeń leczniczych. 

PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Student odbywa praktykę w zakładzie/dziale/pracowni fizykoterapii, wyposażonym w podstawowe urządzenia i 

aparaturę do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii. 

Czas trwania praktyki: 150 godz. 

Liczba punktów ECTS: 6 ECTS 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Poznanie organizacji szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej, w którym usytuowana jest pracownia, 

gdzie student odbywa praktykę (charakterystyka danej jednostki). 

2. Poznanie wewnętrznej organizacji pracy działu fizykoterapii, w którym student odbywa praktykę. 

3. Poznanie dokumentacji fizjoterapeutycznej w danej jednostce służby zdrowia (karty zleceń, księgi, raporty 

i inne). 

4. Zapoznanie się z aparaturą i sprzętem fizykoterapeutycznym, zasadami jego stosowania, wskazaniami i 

przeciwwskazaniami do wykonywania poszczególnych zabiegów. 

5. Zaznajomienie się z zasadami dotyczącymi pracy fizjoterapeuty w danej jednostce opieki zdrowotnej. 

6. Nabycie umiejętności właściwego doboru zabiegu fizykoterapeutycznego do danego przypadku klinicznego. 

7. Opanowania zasad bezpieczeństwa związanych z obsługą i działaniem poszczególnych urządzeń. 

8. Asystowanie przy wykonywaniu zabiegów fizykoterapeutycznych. 

9. Samodzielne wykonywanie podstawowych zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu elektroterapii, 

magnetoterapii, aktynoterapii, ultrasonoterapii, magnetoterapii, krioterapii, termoterapii. 
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10. Samodzielne przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz planowania procesu terapeutycznego z 

wykorzystaniem zabiegów z dziedziny fizykoterapii. 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI 

Student odbywa praktykę w zamkniętym, wieloprofilowym zakładzie opieki zdrowotnej (szpital, szpital 

uzdrowiskowy, sanatorium uzdrowiskowe), ewentualnie w wieloprofilowym ambulatoryjnym ośrodku fizjoterapii, 

umożliwiającym kontakt z pacjentami ze różnorodnymi rodzajami schorzeń. 

Czas trwania praktyki: 200 godz. (podzielona na dwie praktyki po 100 godz.)  

Liczba punktów ECTS: 12 ECTS (6 ECTS/semestr) 

SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1. Poznanie organizacji szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej, w której student odbywa praktykę 

(charakterystyka danej jednostki) oraz z głównymi rodzajami prowadzonych schorzeń. 

2. Zapoznanie się z pełną bazą kliniczną i fizjoterapeutyczną w podstawowych działach i profilach medycznych 

związanych z fizjoterapią. 

3. Nabycie umiejętności doboru właściwych zabiegów w poszczególnych jednostkach chorobowych. 

4. Nabycie umiejętności właściwego łączenia ze sobą różnych zabiegów z zakresu fizjoterapii. 

5. Nabyci umiejętności właściwego doboru zabiegów fizjoterapeutycznych do prowadzonego innego 

postępowania leczniczego – farmakoterapii, dietoterapii, psychoterapii 

6. Samodzielne wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z podstawowych dziedzin fizjoterapii oraz w 

głównych rodzajach schorzeń, gdzie zastosowania mają procedury fizjoterapeutyczne. 

7. Udział w spotkaniach z magistrami fizjoterapii. Poszerzanie swojej wiedzy na temat usprawniania w danych 

jednostkach chorobowych. 

8. Zapoznanie się z postępowaniem usprawniającym w wybranych jednostkach chorobowych. 

9. Zapoznanie się z dokumentacją fizjoterapeutyczną, nabycie umiejętności jej interpretacji i prowadzenia. 

10. Nabycie umiejętności opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu 

umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji. 

11. Samodzielne przeprowadzenie wywiadu z pacjentem i planowanie procesu terapeutycznego z 

zastosowaniem metod fizjoterapii. 

12. Poznanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych w 

poszczególnych schorzeniach. 

WYMAGANA DOKUMENTACJA  

1. Podstawą rozpoczęcia praktyki jest umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Praktykodawcą. 

2. Student realizujący praktykę zobowiązany jest dostarczyć do Opiekuna praktyk: 

a) umowę pomiędzy Zakładem Pracy a Uczelnią (jeśli jest wymagana przez Zakład), 

b) zatwierdzone przez Praktykodawcę (podpisane) sprawozdanie z odbytej praktyki, zwane Kartą 

Praktyk, którą student wypełnia poprzez swoje konto w Internetowym Systemie Administrowania 

Procesem Studiowania (ISAPS), 

c) ankiety dotyczące studenckich praktyk zawodowych (wersja dla studenta i Praktykodawcy), 

d) pozytywną opinię opiekuna praktyki. 
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3. W razie niemożności osobistego przekazania przez studenta oryginału Karty Praktyk w celu uzyskania 

wpisu, dopuszczalne jest przesłanie dokumentu pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail 

opiekuna praktyk. 

4. Uczelnia może uznać wykonywaną przez studenta pracę zawodową (realizowaną na podstawie stosunku 

pracy lub umów cywilnoprawnych), odbyty staż lub własną działalność gospodarczą studenta w poczet 

praktyk, przy założeniu, że udokumentowany zakres obowiązków na danym stanowisku umożliwia 

osiąganie efektów przewidzianych w programie praktyk zawodowych. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, student zobowiązany jest do złożenia: 

a) Karty Praktyk potwierdzonej przez Pracodawcę. W przypadku niemożności uzyskania takiego 

potwierdzenia student jest zobowiązany dołączyć do Karty Praktyk dokument zawierający: okres 

zatrudnienia, stanowisko pracy i zakres obowiązków. 

b) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, której profil zgodny jest ze studiowanym 

kierunkiem/obszarem studiów, student składa Kartę Praktyk wraz z kserokopią wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). 

c) W przypadkach, o których mowa w ust. 4, student zobowiązany jest do złożenia kompletu 

dodatkowych dokumentów wymaganych w programie praktyk (ankiety). 

DODATKOWE INFORMACJE 

Student zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do: 

d) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię, 

e) przestrzegania ustalonego przez Praktykodawcę porządku i dyscypliny pracy, 

f) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

g) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności 

danych w zakresie określonym przez Praktykodawcę. 

 


