Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA
Poziom kształcenia: studia I stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
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Posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych - biofizyki i biochemii. Wie jakie jest ich miejsce w
systemie nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej i zna ich wzajemne
powiązania.
Rozumie zagadnienia związane z ruchem człowieka w oparciu o
treści z zakresu kinezjologii i biomechaniki.
Zna budowę i funkcje układu czynnego i biernego ruchu.
Posiada wiedzę na temat funkcji i budowy układu krążenia i
oddychania.
Posiada podstawową wiedzę na temat budowy i funkcji układu
trawiennego, moczowo-płciowego, wewnątrz wydalniczego.
Zna zagadnienia dotyczące budowy i funkcji narządów zmysłów.
Zna metody oceny stanu pacjenta w oparciu o różnorodne
rozwiązania diagnostyczne. Zna procedury diagnostyczne w
różnych obszarach klinicznych charakterystycznych dla
fizjoterapii. Zna metody pomiaru wydolności człowieka.
Wie jaka jest etiologia wybranych jednostek klinicznych, rozumie
ich przebieg.
Zna metody oceny możliwości ruchowych osoby
niepełnosprawnej.
Zna definicję, podstawowe pojęcia i mechanizmy
psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną.
Zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej.
Zna i rozumie pojęcia z zakresu profilaktyki i ergonomii pracy
człowieka. Zna różnorodne rozwiązania ochronne dla zdrowia i
życia człowieka.
Zna i rozumie pojęcia z zakresu kinezyprofilaktyki, kultury
fizycznej i sportu.
Zna zasady zdrowego trybu życia i promocji zdrowia.
Zna metodykę wykonywania zabiegów z zakresu poszczególnych
działów fizjoterapii.
Wie jakie są wskazania do wykonywania poszczególnych
procedur terapeutycznych.
Wie jakie są zagrożenia i trudności w wykonywaniu
poszczególnych zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii,
masażu i terapii manualnej oraz zna przeciwwskazania do ich
stosowania.
Wie jakie są zasady organizacji pracy na stanowisku pracy
fizjoterapeuty w różnych placówkach świadczących usługi w tym
zakresie. Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy w tego typu placówkach. Zna prawa pacjenta, prawa i
obowiązki pracodawcy i pracownika.
Zna podstawowe pojęcia z zakresu kultury fizycznej, nauk o
zdrowiu oraz medycyny. Wie, jakie są historyczne i współczesne
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kierunki rozwoju fizjoterapii.
Zna zagadnienia i terminologię stosowaną w prowadzeniu zajęć
terapeutycznych z pacjentem w oparciu o metodykę nauczania
ruchu.
Posiada elementarną wiedzę na temat najważniejszych przepisów
prawnych oraz ich interpretacji w zakresie ochrony praw
autorskich.
Ma podstawową wiedzę z zakresu mechanizmów rynkowych i
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie świadczenia
usług fizjoterapeutycznych.
Posiada wiedzę z wybranych zagadnień specjalistycznych
poszerzających treści podstawowe i kierunkowe z zakresu
fizjoterapii.
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętności manualne niezbędne do wykonywania
zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej.
Posiada umiejętności techniczne konieczne do prawidłowego
wykonywania procedur terapeutycznych.
Posiada umiejętności ruchowe konieczne do demonstracji, jak i
bezpieczeństwa poszczególnych procedur terapeutycznych.
Posiada umiejętności obsługi i bezpiecznego zastosowania
urządzeń z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii
manualnej oraz zaopatrzenia ortopedycznego.
Posiada umiejętność właściwej komunikacji z pacjentem oraz
personelem współpracującym.
Potrafi identyfikować problemy pacjenta w różnych grupach
wiekowych.
Potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować działania
diagnostyczne w obrębie poszczególnych działów klinicznych
odnoszące się do działań fizjoterapeutycznych.
Potrafi zaplanować i przeprowadzić działania profilaktyki osób z
różnymi zagrożeniami klinicznymi.
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Przeprowadza podstawowe działania pielęgnacyjne w różnych
działach klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu
dziecięcego i pacjentów obłożnie chorych.
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Potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ewoluować
działania usprawniające pacjentów w działach dysfunkcji narządu
ruchu oraz chorób wewnętrznych.
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Potrafi posługiwać się narzędziami informacyjnymi w celu
pozyskiwania i przechowywania danych w szczególności w
zakresie: obsługi pacjenta, przygotowywania i modyfikacji
programów terapeutycznych, poszukiwania nowoczesnych
rozwiązań terapeutycznych.
Potrafi identyfikować i interpretować błędy i zaniedbania w
procedurach terapeutycznych. Potrafi ocenić zagrożenie i
rozwiązywać problemy ze szczególnym uwzględnieniem pracy w
zespole.
Potrafi analizować i interpretować dane liczbowe i jakościowe
związane z procedurami fizjoterapeutycznymi.
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Potrafi zaplanować, przygotować, prowadzić i interpretować
dokumentację dotyczącą jednostek i instytucji w zakresie
fizjoterapii.
Posiada specjalistyczne i różnorodne umiejętności z zakresu
wybranych form aktywności fizycznej, rekreacji i sportu.
Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu
o własne działania terapeutyczne lub profilaktyczne.
Potrafi przygotować ustną prezentację na temat wykonywanych
działań terapeutycznych i profilaktycznych. Potrafi argumentować
i w rzeczowy sposób bronić swoich decyzji.
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
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Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zdaje
sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego.
Jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi określić swoje braki i
wątpliwości, potrafi zwrócić się z prośbą o radę do osób z
większym doświadczeniem.
Okazuje szacunek w stosunku do pacjenta i personelu
współpracującego. Wykazuje zrozumienie dla różnych problemów
wynikających z pracy z drugim człowiekiem. Okazuje tolerancję
dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań
społecznych, kulturowych i związanych z wiekiem. Wykazuje się
etyką zawodową.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, cechuje go chęć
pomocy.
Potrafi prawidłowo określać priorytety służące realizacji
określonych przez siebie lub innych zadań, w tym priorytety
terapeutyczne.
Potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem
zawodu, współdziała interdyscyplinarnie.
Realizuje zadania terapeutyczne w sposób bezpieczny,
przemyślany i zgodny z zasadami wysokiej jakości i
bezpieczeństwa pracy.
Potrafi formułować wyważone opinie dotyczące pacjentów,
klientów i grup społecznych w kontekście związanym z
wykonywaniem zawodu.
Dba o stan własnego zdrowia, cechuje się zachowaniami
prozdrowotnymi niezbędnymi do wykonywania pracy w zawodzie
fizjoterapeuty.
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