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1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
A. Podstawowe dane
1

Nazwa przedmiotu

2

Kierunek studiów

3

Poziom studiów

4

Forma studiów

5

Profil studiów

6

Rok studiów

7

Specjalność
Jednostka prowadząca
kierunek studiów

8
9

Praktyka kliniczna
Fizjoterapia
I stopnia (lic.)
Studia niestacjonarne
praktyczny
pierwszy
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Fizjoterapii
3

11

Liczba punktów ECTS
Imię i nazwisko nauczyciela (li),
stopień lub tytuł naukowy,
adres e-mail
Język wykładowy

12

Przedmioty wprowadzające

polski
-

13

Wymagania wstępne

Umiejętność planowania, organizacji i odbywania studenckich
praktyk zawodowych.

14

Cele przedmiotu
Poznanie praktycznych aspektów pracy w zawodzie fizjoterapeuty.
Uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy o bezpieczeństwie zasadach BHP i higienie pracy w
placówkach ochrony zdrowia, ze zwróceniem uwagi na ergonomię pracy fizjoterapeuty.
Poznanie zasad etycznych obowiązujących w pracy z pacjentem.

10

C1
C2
C3

doc. dr Ewa Kamińska
sportiva@interia.pl

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów
Ćwiczenia
Semestr praktyczne

2

(Ćw)
80

2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)
Odniesienie przedmiotowych
efektów kształcenia do
Efekt

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia
efektów kształcenia student:

efektów kształcenia dla
celów
kierunku

obszaru

C2,C3

K_W55

M1_W08

EP1

posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie
pracy w placówkach ochrony zdrowia, zna zasady etyczne
obowiązujące w pracy z pacjentem.

EP2

potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną

C1

K_U07

M1_U03

EP3

stosuje zasady BHP obowiązujące w placówkach
ochrony zdrowia

C2

K_K13

M1_K07

3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
T

Treści programowe

liczba
godzin

EP

80

EP1,
EP2,EP3

Forma: ćwiczenia

T1Ćw Zapoznanie się i stosowanie zasad BHP obowiązujących w
placówkach medycznych.
Uzyskanie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w placówkach
ochrony zdrowia.
Poznanie zasad ergonomii w pracy fizjoterapeuty (sposoby
przenoszenia, przesadzania, sadzania, zmiany pozycji, pionizacji
pacjentów oraz transportu, nauka obsługi wózków inwalidzkich,
łóżek na salach chorych).
Umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentem i rodziną oraz
personelem medycznym.
Poznanie i stosowanie zasad etycznych obowiązujących w pracy z
pacjentem
4. LITERATURA
Literatura
podstawowa

1. A. ZEMBATY . Kinezyterapia Tom I i II, Wydawnictwo Kasper Sp. z o.o,

Literatura
uzupełniająca

1. Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych PWSZ z dnia 20

Kraków 2003.
października 2011r.

2. Program praktyk.
3. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty
5. METODY DYDAKTYCZNE
Forma kształcenia
Metody dydaktyczne
pokaz, objaśnienie, dyskusja, prelekcja
Ćwiczenia

6.METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Forma oceny
Przedmiotowy
efekt kształcenia

E
P

E
U

EP1

T

K

S
W

S
U

P

R

O

D

S
E

P
S

X

EP2

K
I

D
P
X

X

EP3
EP – egzamin pisemny
EU – egzamin ustny
K – kolokwium
SW – sprawdzian wiedzy
P – prezentacja
R – raport/referat
D – dyskusja
SE – seminarium
KI – konsultacje indywidualne

X

X

X

X

T – test
SU – sprawdzenie umiejętności praktycznych
O – obserwacja w czasie zajęć
PS – prace samokształceniowe studentów

DP- dzienniczek praktyk

7.KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIAPRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekt
kształceni
a
EP1

Kryteria oceny
2

Student nie posiada

3 - 3,5

Student posiada

4 – 4,5

Student posiada

5

Student posiada bardzo

elementarnej wiedzy
o bezpieczeństwie i
higienie pracy w
placówkach ochrony
zdrowia, nie zna
zasad etycznych
obowiązujących w
pracy z pacjentem.

elementarną wiedzę o
bezpieczeństwie i
higienie pracy w
placówkach ochrony
zdrowia, nie zna zasad
etycznych
obowiązujących w
pracy z pacjentem

elementarną wiedzę
o bezpieczeństwie i
higienie pracy w
placówkach
ochrony zdrowia,
zna zasady etyczne
obowiązujących w
pracy z pacjentem

dobrą wiedzę o
bezpieczeństwie i
higienie pracy w
placówkach ochrony
zdrowia, zna zasady
etyczne obowiązujące w
pracy z pacjentem.

EP2

Student nie potrafi
komunikować się z
pacjentem i jego
rodziną

Student potrafi
komunikować się z
pacjentem i jego
rodziną ale ma pewne
trudności

Student potrafi
komunikować się z
pacjentem i jego
rodziną

Student bardzo dobrze
potrafi komunikować
się z pacjentem i jego
rodziną

EP3

Student nie stosuje
zasad BHP
obowiązujących w
placówkach ochrony
zdrowia

Student stosuje zasady
BHP obowiązujące w
placówkach ale
popełnia nieliczne
błędy

Student stosuje
zasady BHP
obowiązujące w
placówkach
ochrony zdrowia

Student bardzo dobrze
stosuje zasady BHP
obowiązujące w
placówkach ochrony
zdrowia

8. SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH
KSZTAŁCENIA
Ocenianie podsumowujące weryfikujące osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia na
podstawie reprezentatywnej próbki efektów EP1, EP2, EP3.
Prowadzenie dzienniczka praktyk, ocena w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji na podstawie
obserwacji i rozmowy z opiekunem praktyk w miejscu odbywania praktyki, sprawdzianu wiedzy i
umiejętności praktycznych oraz oceny końcowej opiekuna praktyk z ramienia uczelni.

9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU
Składowa oceny końcowej:

Procentowy udział składowej w ocenie końcowej:

Ocena opiekuna praktyk w miejscu odbywania
praktyki
Ocena opiekuna praktyk z ramienia uczelni na
podstawie dzienniczka praktyk
RAZEM

60%
40%
100 %

10. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS
Lp.

Aktywność studenta

Obciążenie
studenta
Liczba godzin

1

Udział w zajęciach dydaktycznych

2

Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury):

3

Prowadzenie dzienniczka praktyk

80
5
5

4

Łączny nakład pracy studenta

90

5

Punkty ECTS za przedmiot

3 ECTS

6

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich

1 ECTS

7

2 ECTS

ZATWIERDZENIE SYLABUSU:

Stanowisko
Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko
Opracował doc. dr Ewa Kamińska
Sprawdził pod Kierownik Zakładu Fizjoterapii
względem formalnym dr Piotr Wilkosz
Zatwierdził

Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk

Podpis

