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SPOSÓB REALIZACJI PRAKTYKI CIĄGŁEJ - WYBIERALNEJ 

NA V ROKU STUDIÓW KIERUNKU FIZJOTERAPIA 

 

I. Wybór sposobu realizacji praktyki: organizowany przez Akademię lub indywidualnie 

1. Student realizuje praktykę w wybranym przez siebie ośrodku co najmniej przez 1 semestr (możliwa 

zmiana placówki w drugim semestrze).  

 

II. Realizacja praktyki organizowanej przez Akademię:  

1. Wybór profilu praktyki do realizacji na cały rok (*). Student musi wybrać miejsce praktyki w jednym 

profilu praktyki ciągłej spośród trzech możliwych tj.:  

• Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu;  

• Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych;  

• Fizjoterapia w wieku rozwojowym.  

2. Wykaz placówek, z którymi AWSB ma podpisane porozumienia o współpracy znajduje się w plikach do 

pobrania. 

3. Przed praktyką konieczne jest złożenie u Pełnomocnika ds. Praktyk poniższych dokumentów (po 

zrealizowaniu praktyk w komplecie dostarczane z powrotem w celu zaliczenia praktyki na ocenę): 

• skierowanie na sem. 9 lub10 (2 egzemplarze) 

• zbindowany dziennik praktyk na sem. 9 lub 10 (1 egzemplarz) 

• wzór opinii opiekuna praktyki zawodowej (1 egzemplarz) 

• obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych  

 

III. Realizacja praktyki indywidualnej: 

1. Wybór profilu praktyki do realizacji na cały rok (*). Student musi wybrać miejsce praktyki w jednym 

profilu praktyki ciągłej spośród trzech możliwych tj.:  

• Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu;  

• Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych;  

• Fizjoterapia w wieku rozwojowym.  

2. Przed praktyką konieczne jest złożenie u Pełnomocnika ds. Praktyk poniższych dokumentów (po 

zrealizowaniu praktyk w komplecie dostarczane z powrotem w celu zaliczenia praktyki na ocenę): 

• porozumienie dotyczące organizacji praktyki z wybraną placówką (2 egzemplarze) 

• skierowanie na sem. 9/10 (2 egzemplarze) 

• zbindowany dziennik praktyk na sem. 9/10 (1 egzemplarz) 

• wzór opinii opiekuna praktyki zawodowej (1 egzemplarz) 

• obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych  

 
 

 
 

(*) Podstawa prawna: Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaleceń do opracowania planu nauczania na 

jednolitych 5-letnich studiach w zakresie fizjoterapii od roku akademickiego 2017/2018: „Praktyka fizjoterapeutyczna spełnia kryterium 
wybieralności, ponieważ student nie tylko decyduje o miejscu jej odbycia, ale dokonuje świadomego wyboru jednego z co najmniej trzech 

zakresów tematycznych, tj.: (1) Fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu; (2) Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych; (3) Fizjoterapia w 

wieku rozwojowym.” 


