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RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ 

PRAKTYKA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ, FIZYKOTERAPII I MASAŻU – s. V 

Cel praktyki 

1. możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej w czasie studiów z praktyką z obszaru fizjoterapii 

kliniczne, fizykoterapii i masażu; 

2. wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w zakresie fizjoterapii klinicznej, 

fizykoterapii i masażu, zdobytej w toku studiów w realnych warunkach pracy;  

3. wyposażenie studenta w taki zasób doświadczeń praktycznych i pogłębienia wiedzy, które 

niezbędne są do sprawnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 

4. poznanie organizacji pracy oraz sprzętu do fizykoterapii znajdującego się w placówce; 

5. nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia i interpretowania oraz analizy dokumentacji 

medycznej w zakresie fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii, masażu; 

6. nabycie umiejętności obserwacji, kwalifikowania, planowania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz 

zastosowania wyrobów medycznych; 

7. obserwowanie i wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych oraz masażu;  

8. nabycie umiejętności doboru odpowiedniej formy aktywności ruchowej dla pacjenta;  

9. analiza pracy fizjoterapeuty, pacjenta z uwzględnieniem promocji zdrowia podczas wspólnego 

omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i praktykantów;  

10. nabycie umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnych do 

samodzielnego tworzenia warsztatu pracy fizjoterapeuty;  

11. doskonalenie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym;  

12. doskonalenie umiejętności samokształcenia koniecznego w pracy fizjoterapeuty;  

13. zapoznanie się z formami współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym.  

 

Czas trwania praktyki  

100 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki zawodowej trwa 45 

minut (nie wcześniej niż w trakcie V semestru) 

 

Miejsce realizacji praktyki  

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu, może być realizowana w podmiotach leczniczych – 

szpitalach, klinikach, sanatoriach, w których wykonywane są zabiegi w zakresie fizjoterapii klinicznej.  

 

 



Efekty uczenia się do uzyskania przez studenta w ramach praktyki z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu 

1. W zakresie wiedzy praktykant zna i rozumie:  

a) mechanizm działania czynników fizykalnych na organizm człowieka oraz oddziaływanie zabiegów 

fizykalnych w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami, w tym osób starszych, w różnych 

warunkach;  

b) metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym 

racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i planowanie fizjoterapii;  

c) metody oceny zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych wywołanych chorobą lub urazem oraz podstawowe 

reakcje człowieka na chorobę i ból w zakresie niezbędnym dla fizjoterapii;  

d) wskazania i przeciwskazania do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i 

terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii; zalecenia do stosowania fizjoterapii w określonych 

stanach chorobowych; 

 

2. W zakresie umiejętności praktykant potrafi:  

a) wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych 

metod fizjoterapii;  

b) samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu; tworzyć, weryfikować i modyfikować 

programy usprawniania osób z różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, 

stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej rehabilitacji;  

c) kontrolować efekty postępowania fizjoterapeutycznego; wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do 

fizjoterapii oraz przygotować stanowisko pracy;  

d) wykorzystywać wiedzę w zakresie racjonalizacji i optymalizacji fizjoterapii, także współpracując w zespole 

terapeutycznym;  

e) komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i 

jego praw;  

f) zastosować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę 

niepełnosprawności, a także pierwotną i wtórną profilaktykę chorób; 

 

3. W zakresie kompetencji społecznych praktykant jest gotów do:  

a) prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu 

życia i promocji zdrowia w trakcie działań związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu 

sprawności niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;  

b) wykonywania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na rzecz społeczeństwa, w tym 

społeczności lokalnej;  

c) przestrzegania praw pacjenta i zasad etyki zawodowej;  

d) przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w 

tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.  

e) korzystania z obiektywnych źródeł informacji; 

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia  

1. Wiedza: 

a) sprawdzanie na bieżąco wiedzy przez Zakładowego Opiekuna Praktyk;  

b) opinia i ocena w karcie zaliczenia praktyki;  

c) przygotowanie sprawozdania studenta z praktyki i jego analiza. 

 

2. Umiejętności: 

a) sprawdzanie umiejętności studenta przez Zakładowego Opiekuna Praktyk;  

b) opinia i ocena w karcie zaliczenia praktyki;  

c) wnioski z analizy sprawozdania studenta z praktyki.  

 

3. Kompetencje społeczne:  

a) sprawdzanie kompetencji społecznych przez Zakładowego Opiekuna Praktyk oraz innych pracowników z 

zakładu pracy w trakcie praktyki;  

b) opinia i ocena w karcie zaliczenia praktyki;  

c) analiza sprawozdania studenta z praktyki; 

d) dyskusja ze studentem.  


