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P R Z E D M I O T Y  P O D S T A W O W E  

 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia/profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS  5 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I, II 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 

89h w tym:  
semestr I 54h:  
wykłady 24h, ćwiczenia praktyczne 30h 
semestr  II 36h:  
wykłady 15 h, ćwiczenia praktyczne 20h  

12 Koordynator  dr Jerzy Błyszczuk 

13 Prowadzący  dr Jerzy Błyszczuk 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 01, posiada wiedzę na temat budowy 
mikro- i makroskopowej komórek, tkanek, 
narządów i całego organizmu człowieka  
oraz w zakresie fizykochemicznych i 
biologicznych procesów warunkujących zdrowie 
człowieka 
FZ_P1_W 05, posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka 
oraz w stopniu podstawowym z fizjologii wysiłku 
fizycznego 
 FZ_P1_W 06, posiada wiedzę, ogólną, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcji 
poszczególnych układów człowieka: krążenia,  
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oddechowego, wewnątrzwydzielniczego, 
narządów zmysłów, wydalniczego. 
Student posiada usystematyzowaną wiedzę z 
anatomii opisowej oraz mianownictwa 
anatomicznego, zna budowę układów i 
narządów wchodzących w ich zakres, jest 
zapoznany ze stosowaniem wiedzy 
anatomicznej w praktyce klinicznej 
(diagnozowaniu, terapii). 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 12, posiada umiejętności 
diagnostyczne w zakresie oceny sprawności 
narządu ruchu oraz profilaktyczne, 
pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom chorych  
w głównych zespołach i jednostkach 
chorobowych 
 FZ_P1_U 29, potrafi dokonać opracowań w 
oparciu o dane i materiały źródłowe 
FZ_P1_U 31,potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji, wyniki badań, obserwacji, przemyśleń. 
Student posiada umiejętność łączenia budowy 
narządów i tkanek z ich czynnością oraz 
objawami zaburzeń. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K01, rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
 FZ_P1_K 03, potrafi właściwie ocenić swoją 
wiedzę i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń 
FZ_P1_K 14, potrafi nawiązywać kontakty z 
innymi ludźmi 
FZ_P1_K 16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

metody podające: wykład informacyjny, 
pogadanka, objaśnienie; 
metody eksponujące: film; 
metody praktyczne: ćwiczenia, praca w 
grupach, praca z literaturą 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

 Ocena studenta na podstawie 3 pisemnych 
testów zawierających pytania otwarte z 
określonej partii materiału, ocena aktywności i 
pracy na ćwiczeniach. Samoocena. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący 
na pierwszych zajęciach. 
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21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: 
warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych,  
Egzamin: 
warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: 
-uzyskanie zaliczenia  z ćwiczeń semestr I i II 
-obecność na wykładach zgodnie z 
Regulaminem Studiów 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z 
budową człowieka (anatomia prawidłowa) oraz 
z zasadami funkcjonowania poszczególnych jej 
elementów (anatomia funkcjonalna). Anatomia 
omawiana jest „pod kątem” pracy 
fizjoterapeuty, dlatego też główny nacisk 
skierowany jest na te części budowy człowieka, 
w obrębie których występuje znaczna 
urazowość np. kończyna górna, kończyna dolna 
czy kręgosłup. W dokładny sposób omawiany 
jest przede wszystkim układ ruchu (układ 
kostno-stawowo-więzadłowy i układ mięśniowy) 
oraz układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy. 
Całość dopełnia ogólna budowa i funkcja 
narządów trzewnych (układy: pokarmowy, 
oddechowy, moczowo-płciowy, krwionośny, 
limfatyczny i dokrewny) oraz układu 
autonomicznego, narządów zmysłów oraz 
powłoki wspólnej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady  
Wiadomości: z układu kostnego - dotyczące 
budowy kości i procesów związanych z ich 
wzrostem i regeneracją, rodzajów połączeń 
kości, ze szczególnym uwzględnieniem budowy 
stawowo-więzadłowej, wzajemnego 
oddziaływania układu kostnego i tkanek 
miękkich, różnice płciowe w budowie kostnej 
człowieka; z układu mięśniowego - budowy 
czynnego układu ruchu, dotyczące rodzajów 
mięśni i rodzajów wykonywanej przez nie pracy 
(również w zależności od położenia mięśnia 
względem stawu), działania mięśni w grupach 
czynnościowych i tzw. taśmach mięśniowych, 
wpływu mięśni na utrzymanie prawidłowej, 
pionowej postawy ciała i prawidłowego 
wysklepienia stopy, roli układu mięśniowego dla 
organizmu jako całości. 
 Wiadomości: z układów trzewnych - 
zawierające podział trzew na układy i narządy 
oraz opis budowy dużych gruczołów 
trawiennych, naczyń krwionośnych, układu 
limfatycznego i gruczołów wydzielania 
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wewnętrznego, opis współdziałania układów 
trzewnych z innymi tkankami i narządami ciała; 
z układu nerwowego - dotyczące budowy i 
funkcji tkanki nerwowej, połączeń 
międzykomórkowych w centralnym i 
obwodowym układzie nerwowym, zasad 
powstawania odruchów, krążenia płynu 
mózgowo-rdzeniowego i roli opon mózgowych, 
układu nerwowego obwodowego – przebieg i 
zakres unerwienia nerwów czaszkowych i 
rdzeniowych, budowy autonomicznego układu 
nerwowego i jego znaczenia, budowy narządów 
zmysłów i ich dróg nerwowych, budowy i funkcji 
powłoki wspólnej. Uzasadnienie nadrzędnego 
znaczenia układu nerwowego. 
Ćwiczenia praktyczne  
 Budowa kostna poszczególnych odcinków 
kręgosłupa i ich ruchomość, połączenia 
występujące w obrębie kręgosłupa, znaczenie 
jego poprawnej budowy dla całego kośćca; 
budowa kostna klatki piersiowej ze znajomością 
poszczególnych jej elementów i połączeń 
między nimi, ruchomość klatki piersiowej i jej 
funkcja; budowa kostna, stawowa i więzadłowa 
pasa barkowego, jego ruchomość i znaczenie 
funkcjonalne; kostna budowa kończyny górnej 
wolnej, budowa i możliwości ruchowe połączeń 
w niej występujących: staw ramienny, łokciowy, 
połączenia w obrębie przedramienia, staw 
promieniowo-nadgarstkowy i stawy ręki; obręcz 
miedniczna - jej budowa kostna, połączenia w 
obrębie miednicy, połączenie obręczy 
miednicznej z kręgosłupem; kostna budowa 
kończyny dolnej wolnej, budowa i ruchomość 
połączeń w niej występujących: staw biodrowy, 
kolanowy, połączenia w obrębie podudzia, staw 
skokowo-goleniowy, stawy stopy, znaczenie 
prawidłowego wysklepienia stopy; budowa 
kostna czaszki, połączenia występujące w jej 
obrębie, budowa ruchomość i znaczenie stawów 
łączących czaszkę z kręgosłupem. Podział 
układu mięśniowego na grupy topograficzne, 
przebieg i działanie mięśni w tych grupach: 
mięśnie grzbietu - powierzchowne i głębokie, 
mięśnie głowy, szyi i klatki piersiowej - 
powierzchowne i głębokie, mięśnie pasa 
barkowego i kończyny górnej, mięśnie brzucha, 
obręczy miednicznej i kończyny dolnej, działanie 
mięśni w grupach czynnościowych: mięśnie 
utrzymujące prawidłowe położenie głowy i 
kręgosłupa, mięśnie działające w czasie wdechu 
i wydechu, mięśnie tworzące tłocznię brzuszną, 
wpływ mięśni na określone ruchy w 
poszczególnych stawach kończyn.Budowa i 
znaczenie poszczególnych odcinków układu 
pokarmowego, procesy wydzielania i 
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wchłaniania zachodzące w tym układzie; 
budowa i funkcja układu oddechowego ze 
szczególnym uwzględnieniem budowy krtani 
jako narządu powstawania głosu i budowy płuc 
z opisem procesu wymiany gazowej, rola 
opłucnej; budowa i znaczenie układu 
moczowego, proces powstawania moczu, 
„dziwna” sieć tętnicza nerki; budowa i funkcje 
narządów płciowych żeńskich i męskich; 
budowa, położenie i działanie serca, budowa i 
znaczenie krążenia płucnego oraz dużego 
obiegu krwi - główne odgałęzienia aorty, 
zlewisko żyły głównej górnej i głównej dolnej, 
znaczenie krążenia wrotnego i układu 
limfatycznego; budowa centralnego układu 
nerwowego - rdzenia kręgowego i mózgowia, 
położenie i działanie podstawowych ośrodków 
nerwowych korowych i podkorowych, formacje 
substancji białej i jej znaczenie, przebieg 
wybranych dróg nerwowych czuciowych i 
ruchowych, budowa narządów zmysłów i 
przebieg dróg nerwowych zmysłowych: 
wzrokowej, słuchowej, smakowej, węchowej, 
budowa obwodowego układu nerwowego: 
nerwy czaszkowe i ich zakres unerwienia, nerwy 
rdzeniowe - zakres unerwieni wszystkich gałęzi 
z poszczególnych splotów i nerwów 
międzyżebrowych,  układ autonomiczny - 
budowa i działanie części sympatycznej i 
parasympatycznej, budowa i funkcja powłoki 
wspólnej – skóra i jej wytwory. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia 

człowieka. T.1 – 5. PZWL, Warszawa 2005. 
2. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu, 

Wrocław 2008 
Ignasiak Z.: Anatomia narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego, 
Wrocław 2008 

3. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. T. I, 
II. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 
2006. 

Uzupełniająca 
1. Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii 

człowieka. Cz. 1 – 4. Wydawnictwo 
skryptowe, Nr 135, AWF, Kraków 1996.  

2. Suder E.: Anatomia człowieka:  
podręcznik i atlas dla studentów licencjatów 
medycznych. Wrocław 2008 

3. Woźniak W. (red.): Anatomia człowieka. 
Wyd. Med. Urban&Partner, Wrocław 2003. 
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25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: semestr I 
-wykład 24h, ćwiczenia praktyczne: 30h            
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: przygotowanie do zajęć, 
przygotowanie do sprawdzianów: 60h  
Łączny nakład pracy studenta semestr I: 
114h (3 ECTS)   
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: semestr II 
-wykład 15h, ćwiczenia praktyczne: 20h           
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: przygotowanie do zajęć, 
przygotowanie do sprawdzianów, przygotowanie 
do egzaminu 25h 
 Łączny nakład pracy studenta semestr II: 
60h (2 ECTS)   

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Semestr I: 2 ECTS 
Semestr II:1 ETCS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia/profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Anatomia funkcjonalna (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Do wyboru  

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 20h  ćwiczenia praktyczne 

12 Koordynator  dr Jerzy Błyszczuk 

13 Prowadzący  dr Jerzy Błyszczuk 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Opanowanie zagadnień z Anatomii prawidłowej 
człowieka 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
 FZ_P1_W 05 posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka 
oraz w stopniu podstawowym z fizjologii wysiłku 
fizycznego 
FZ_P1_W 06 posiada wiedzę, ogólną, z zakresu 
budowy anatomicznej i funkcji poszczególnych 
układów człowieka: krążenia, oddechowego, 
wewnątrzwydzielniczego, narządów zmysłów,  
wydalniczego 
FZ_P1_W_ 11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 12, posiada umiejętności 
diagnostyczne w zakresie oceny sprawności 
narządu ruchu oraz profilaktyczne, 
pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom chorych  
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w głównych zespołach i jednostkach 
chorobowych 
FZ_P1_U 29 potrafi dokonać opracowań w 
oparciu o dane i materiały źródłowe 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji, wyniki badań, obserwacji, przemyśleń. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
FZ_P1_K 03, potrafi właściwie ocenić swoją 
wiedzę i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń 
FZ_P1_K 14, potrafi nawiązywać kontakty z 
innymi ludźmi 
FZ_P1_K 16, samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną 
pracę. 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Pokaz, metoda ćwiczeniowa prowadzona w 
parach, praca z modelami anatomicznymi i 
atlasami 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena aktywności i pracy na zajęciach, ocena 
zadania zaliczeniowego. 
Samoocena. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. 
Warunkiem zaliczenia jest  zaliczenie: 
 -zadań wyznaczonych na poszczególnych 
zajęciach 
- zadania zaliczeniowego.  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Praktyczne wykorzystanie wiedzy z Anatomii 
prawidłowej człowieka oraz zasad 
funkcjonowania poszczególnych elementów 
budowy organizmu człowieka: układu narządów 
ruchu, ośrodkowego i obwodowego układu 
nerwowego,  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

 Ćwiczenia praktyczne  
Wymagany ubiór sportowy .  
Wprowadzenie do zajęć. Zarys historii i 
metodologii anatomii. Organizm człowieka jako 
system biologiczny zintegrowanych strukturalnie 
i czynnościowo narządów i ich układów.  
Narząd ruchu jako zintegrowany funkcjonalnie 
zespół układów narządów (szkieletowy, 
mięśniowy, nerwowy): I Obręcz barkowa. II. 
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Ramię i przedramię. III. Ręka i czaszka. IV. 
Kręgosłup i klatka piersiowa Mechanika 
kręgosłupa; siły kompresyjne w różnym wieku i 
w różnych pozycjach ciała. 
 V. Obręcz biodrowa i udo. VI. Podudzie i stopa. 
Rzutowanie narządów trzewnych, dużych 
naczyń i nerwów na powierzchnię skóry. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia 

człowieka. T.1 – 5. PZWL, Warszawa 2005. 
2. Jorritsma W, Ignasiak Z, Żurek G (red. wyd. 

Pol.):Anatomia na żywym człowieku. Wstęp 
do terapii manualnej. Wydawnictwo Urban 
& Partner, Wrocław 2004. 

3. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej t.1,2, 
PZWL, W-wa 2008 

4. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. T. I, 
II. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 
2006. 

Uzupełniająca 
1.  Sokołowski B., Błyszczuk J.: Zarys anatomii 

człowieka. Cz. 1 – 4. Wydawnictwo 
skryptowe, Nr 135, AWF, Kraków 1996.   

2. Sylwanowicz W.: Anatomia człowieka, 
Warszawa 2011 

3. Sokołowska – Pituchowa J.: Anatomia 
człowieka. PZWL, Warszawa 2006. 

4. Woźniak W. (red.): Anatomia człowieka. 
Wyd. Med. Urban&Partner, Wrocław 2003 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 20h  
- ćwiczenia praktyczne: 20h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego  
udziału nauczyciela: 30h  
- przygotowanie do zajęć, przygotowanie do 
zaliczenia 
Łączny nakład pracy studenta: 50h 
 (2 ECTS)   

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  

 
  



14 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Badanie palpacyjne narządu ruchu 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Do wyboru  

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 20 h: ćwiczenia praktyczne 

12 Koordynator  dr Jerzy Błyszczuk 

13 Prowadzący  dr Jerzy Błyszczuk 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Opanowanie zagadnień z Anatomii prawidłowej 
człowieka 

18 Efekty kształcenia 

 Student w zakresie wiedzy:  
 FZ_P1_W 05 posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka 
oraz w stopniu podstawowym z fizjologii wysiłku 
fizycznego 
FZ_P1_W 06 posiada wiedzę, ogólną, z zakresu 
budowy anatomicznej i funkcji poszczególnych 
układów człowieka: krążenia, oddechowego, 
wewnątrzwydzielniczego, narządów zmysłów,  
wydalniczego 
FZ_P1_W_ 11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 12, posiada umiejętności 
diagnostyczne w zakresie oceny sprawności 
narządu ruchu oraz profilaktyczne, 
pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom chorych  
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w głównych zespołach i jednostkach 
chorobowych 
FZ_P1_U 29 potrafi dokonać opracowań w 
oparciu o dane i materiały źródłowe 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji, wyniki badań, obserwacji, przemyśleń. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
 FZ_P1_K 03 potrafi właściwie ocenić swoją 
wiedzę i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń 
 FZ_P1_K 14 potrafi nawiązywać kontakty z 
innymi ludźmi 
 FZ_P1_K 16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną 
pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Pokaz, metoda ćwiczeniowa prowadzona w 
parach 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena aktywności i pracy na zajęciach, ocena 
zadania zaliczeniowego. 
Samoocena. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

 Zaliczenie z oceną. 
Warunkiem zaliczenia jest  zaliczenie: 
 -zadań wyznaczonych na poszczególnych 
zajęciach 
- zadania zaliczeniowego. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Praktyczne wykorzystanie wiedzy z Anatomii 
prawidłowej człowieka  z wykorzystaniem 
badania manualnego powłok (BMP): układu 
narządów ruchu, układu nerwowego, narządów 
trzewnych. Ćwiczenia prowadzone są w parach: 
wymagany jest ubiór sportowy, student 
dokonuje praktycznej lokalizacji elementów 
narządów ruchu, wybranych naczyń 
krwionośnych i nerwów. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne: 
 Wprowadzenie do przedmiotu. Podział ciała na 
okolice i regiony. Techniki palpacyjne. 
Wyczuwanie i zaznaczanie na skórze partnera 
elementów kostnych i stawowych: obręczy 
barkowej, kości ramieniowej  przedramienia, 
ręki, klatki piersiowej ,czaszki,  kręgosłupa,  
obręczy biodrowej, uda, podudzia i stopy. 
Wyczuwanie i zaznaczanie na skórze partnera 
przebiegu więzadeł stawów obwodowych.  
Wyczuwanie i zaznaczanie na skórze partnera 
powięzi podskórnych, ścięgien i brzuśców mięśni 
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przyczepiające się do tułowia, pasa barkowego i 
kości ramiennej, mięśni brzucha i szyi, mięśni 
przedramienia i ręki, mięśni obręczy biodrowej 
uda, podudzia i stopy.  Zaznaczanie punktów 
spustowych i stref odruchowych. Wyczuwanie 
przebiegu wybranych naczyń krwionośnych. 
Określanie położenia splotów nerwowych i 
przebiegu   nerwów  obwodowych. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia 

człowieka. T.1 – 5. PZWL, Warszawa 2005. 
2. Jorritsma W., Ignasiak Z., Żurek G. (red. 

wyd. Pol.):Anatomia na żywym człowieku. 
Wstęp do terapii manualnej. Wydawnictwo 
Urban & Partner, Wrocław 2004. 

3. Woźniak W. (red.): Anatomia człowieka. 
Wyd. Med. Urban&Partner, Wrocław 2003. 

4. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka. T. I, 
II. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 
2006. 

Uzupełniająca 
1. Muscolino J.E.(red. Śliwiński Z), Badanie 

palpacyjne układów mięśniowego i 
kostnego, manualnej. Wydawnictwo Urban 
& Partner, Wrocław 2007.  

2. Tixa S.: Atlas anatomii palpacyjnej t.1,2, 
PZWL, W-wa 2008. 

3. Sokołowska – Pituchowa J.: Anatomia 
człowieka. PZWL, Warszawa 2006. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 20h  
- ćwiczenia praktyczne: 20h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego  
udziału nauczyciela: 30h 
- przygotowanie do zajęć, przygotowanie do 
zaliczenia 
Łączny nakład pracy studenta: 50h (2 
ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Antropologia (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 14.7 Antropologia (Anthropology) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 
30 h w tym:  
wykłady 10 h, ćwiczenia praktyczne 20 h 

12 Koordynator prof. dr hab. Ryszard Żarów  

13 Prowadzący prof. dr hab. Ryszard Żarów 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne Podstawowa znajomość układu kostnego 
człowieka. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W01 - posiada wiedzę na temat budowy 
mikro - i makroskopowej komórek, tkanek, 
narządów i całego organizmu człowieka oraz w 
zakresie fizykochemicznych i biologicznych 
procesów warunkujących zdrowie człowieka. 
FZ_P1_W02 - umie opisać procesy rozwoju 
osobniczego w kolejnych etapach ontogenezy. 
FZ_P1_W03 - zna i interpretuje zjawiska fizyczne 
zachodzące w ustroju pod wpływem 
zewnętrznych czynników fizycznych. 
FZ_P1_W05 - posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka 
oraz w stopniu podstawowym z fizjologii wysiłku 
fizycznego. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U05 – umie posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii służącym 
ocenie budowy ciała.  
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FZ_P1_U17 – potrafi korzystać z nowoczesnych 
technik informacyjnych w celu pozyskiwania, 
gromadzenia i analizowania danych. 
FZ_P1_U21 - potrafi interpretować 
dane liczbowe będące wynikiem oceny ogólnej 
budowy ciała i sprawności fizycznej chorego oraz 
oceny efektów usprawniania leczniczego.  
FZ_P1_U28 – potrafi pisemnie przedstawić 
program zamierzonych działań, wyników pracy 
swojej lub zespołu. 
FZ_P1_U29 – potrafi dokonać opracowań w 
oparciu o dane i materiały źródłowe. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K01 - rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego. 
FZ_P1_K03 – potrafi właściwie ocenić swoją 
wiedzę i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń. 
FZ_P1_K04 – potrafi zwrócić się o pomoc do 
osoby bardziej doświadczonej lub specjalisty.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna , 
prezentacje Power Point. 
Ćwiczenia praktyczne - pokaz praktyczny, 
instruktaż, ćwiczenia praktyczne w dwójkach, 
trójkach, filmy edukacyjne, metoda problemowa.  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwia pisemne, testy wyboru, odpowiedź 
ustna, obecności, aktywność na zajęciach, 
przygotowanie prezentacji /referatów/. Ocena 
praktycznych umiejętności przeprowadzania 
pomiarów antropometrycznych i określania 
proporcji ciała człowieka oraz oceny przebiegu 
prawidłowego wzrastania. Praktyczne korzystanie 
z norm rozwojowych i metod oceny wieku 
rozwojowego. Egzamin pisemny. Liczba punktów 
przeliczana na ocenę: 60% -dst, 68%-plus dst, 
76%-db, 84%-plus db, 92%-bdb. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący 
na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną - semestr II,  
egzamin - semestr II.  
Warunkiem zaliczenia jest:   
• Obecność na ćwiczeniach   
• Uzyskanie 60% pozytywnych odpowiedzi z 

kolokwium cząstkowego i końcowego  
• Demonstracja prezentacji 
Do egzaminu jest dopuszczona tylko osoba, która 
osiągnęła pozytywną ocenę z ćwiczeń. Brak 
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takiego zaliczenia w dniu egzaminu skutkuje 
oceną niedostateczną z pierwszego terminu 
egzaminu. 
• Na egzamin student jest obowiązany 

przynieść indeks lub legitymację studencką ( 
brak dokumentów oznacza, że student nie 
będzie dopuszczony do egzaminu) 

• Próg dla egzaminu wynosi 60% prawidłowych 
odpowiedzi.  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Główne działy  antropologii. Czynniki rozwoju 
biologicznego człowieka i ich klasyfikacja. Etapy 
/okresy/ rozwoju osobniczego człowieka. 
Antropometria jako podstawowa metoda 
stosowana w badaniach rozwoju biologicznego 
człowieka. Wiek rozwojowy i kryteria /metody/ 
jego oceny. Normy rozwojowe jako biologiczne 
układy odniesienia. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady  
Antropologia jako nauka, definicje antropologii. 
Główne działy (obszary zainteresowań) 
antropologii. Antropologia a fizjoterapia, główne 
zagadnienia i tematyka badań. Rozwój biologiczny 
człowieka a auksologia. Definicje rozwoju, pojęcie 
ontogenezy. Ocena wzrastania i rozwoju 
morfologicznego dzieci i młodzieży. Składowe 
procesu rozwojowego: wzrastanie /rozrost/, 
różnicowanie, dojrzewanie, poziom, tempo, rytm 
/rytmiczność/ rozwoju, kinetyka i dynamika 
rozwoju. Rozwój jako funkcja czynników 
genetycznych, środowiskowych i czasu. Teoria 
limitowanego ukierunkowania rozwoju – 
teoretyczne wzorce rozwoju biologicznego 
człowieka. Wielopoziomowy rozwój fenotypowy 
osobnika w ontogenezie - modele rozwoju. 
Zmienność międzyosobnicza, norma reakcji, 
norma adaptacyjna. Czynniki rozwoju 
biologicznego człowieka, ich klasyfikacja. Czynniki 
endogenne. Dymorfizm płciowy. Czynniki 
egzogenne. Zróżnicowanie geograficzne i wpływ 
klimatu oraz wysokości nad poziomem morza na 
wymiary i procesy rozwojowe. Sezonowa rytmika 
wzrastania. Oddziaływanie czynników społeczno-
ekonomicznych na wielkość ciała i tempo 
dojrzewania. Trendy sekularne /tendencja 
przemian/ i akceleracja rozwoju, przykłady cech, 
przyczyny zmian. Etapy (okresy) rozwoju 
osobniczego człowieka – kryteria podziału. 
Charakterystyka morfologiczna i motoryczna 
okresów rozwoju osobniczego człowieka. Wiek 
rozwojowy (biologiczny). Kryteria (metody) oceny 
wieku rozwojowego. Normy rozwoju fizycznego 
jako biologiczne układy odniesienia. Statystyczne 
zakresy norm. 
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Ćwiczenia praktyczne 
Antropometria jako podstawowa metoda 
stosowana w badaniach rozwoju biologicznego 
człowieka. Punkty antropometryczne. 
Cefalometria i somatometria. Przyrządy 
antropometryczne. Technika przeprowadzania 
pomiarów. Praktyczne wykonywanie pomiarów 
antropometrycznych.  
Wskaźniki ilorazowe (antropologiczne), przykłady 
wskaźników długościowych, szerokościowych i 
ogólnej budowy ciała  Powierzchnia ciała. 
Kierunek i tempo zmian wybranych proporcji ciała 
u chłopców i dziewcząt.  
Kształtowanie się wysokości i masy ciała u 
chłopców i dziewcząt od urodzenia do 
zakończenia procesu wzrastania na podstawie 
średnich arytmetycznych i wielkości przyrostów 
rocznych. Ocena kinetyki i dynamiki zmian. 
Etapy (okresy) rozwoju osobniczego człowieka – 
kryteria podziału. Charakterystyka morfologiczna 
i motoryczna okresów rozwoju osobniczego 
człowieka: okres noworodka, niemowlęcia, 
wczesnego dzieciństwa („niezróżnicowanego 
płciowo”). Podstawowe reguły rozwoju 
motorycznego. Skala Apgar. Odruchy 
bezwarunkowe noworodka. Wiek płodowy, 
urodzeniowa długość i masa ciała, zakresy 
zmienności. Przeciętne dalsze trwanie życia w  
Polsce w ostatnich latach.  
Charakterystyka morfologiczna i motoryczna 
okresu starszego dzieciństwa („zróżnicowanego 
płciowo”) –  faza prepubertalna, pubertalna, 
postpubertalna, Dojrzewanie płciowe dziewcząt i 
chłopców. Typowa kolejność (sekwencja zmian) 
objawów dojrzewania oraz przeciętny wiek ich 
występowania. Skok pokwitaniowy cech 
morfologicznych. Wiek oraz wielkość skoku 
pokwitaniowego a tempo rozwoju. Regulacja 
hormonalna okresu pokwitania. Przebieg i 
mechanizmy regulacyjne cyklu płciowego kobiety. 
Wiek występowania menarche w Polsce. Okres 
młodzieńczy,  dorosły i dojrzały, starości. Cechy 
starości, mechanizmy starzenia się. Udział 
czynników biologicznych i psychospołecznych w 
starości człowieka. Pojecie wieku rozwojowego 
(biologicznego). Kryteria (metody) oceny wieku 
rozwojowego, wiek szkieletowy (kostny), wiek 
zębowy, wiek dojrzałości płciowej - skala 
Tannera, wiek morfologiczny. Czas stosowania 
poszczególnych metod oceny wieku 
rozwojowego. Pojecie norm rozwojowych. Norma 
jako biologiczny układ odniesienia. Statystyczne 
zakresy norm. Siatki centylowe, pozycje 
centylowe. Rodzaje norm rozwojowych. 
Aktualność norm. Prognozowanie dorosłej 
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wysokości ciała. Charakterystyka wybranych 
metod prognozowania i ich praktyczne 
zastosowanie. Sprawność motoryczna człowieka. 
Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia 
fizycznego, psychicznego i społecznego. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Malinowski A., Strzałko J. (red.). 

Antropologia PWN Warszawa-Poznań 1989 
2. Charzewski J. i in. Antropologia. W-wa 1999 
3. Jaczewski A., (red.), Biologiczne i medyczne 

podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 
2001.  

4. Łaska-Mierzejewska T. Antropologia w 
wychowaniu fizycznym i sporcie. Warszawa 
1999 

5. Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój 
biologiczny człowieka i metody jego oceny 
od narodzin do  dorosłości, Warszawa 2001. 

6. Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. 
Podręczniki i skrypty nr 2. Pod red. S. 
Gołąba i M. Chrzanowskiej.  AWF Kraków 
2014 

Uzupełniająca 
1. Wolański N. – Rozwój biologiczny człowieka. 

Wydawnictwo Naukowe PWN  2006 
2. Żarów R. Prognozowanie dorosłej wysokości 

ciała chłopców. Model własny i analiza 
porównawcza innych metod. Studia i 
Monografie 17, AWF Kraków 2001. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej  

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela- semestr II: (30h) 
wykłady 10h  
ćwiczenia praktyczne 20h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela- semestr II: 
(44h): 
praca własna studenta- 44h 
Łączny nakład pracy studenta- semestr II: 
74h (2 Ects) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr II : 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Auksologia (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 14.7 Auksologia (Auxology) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 
30 h w tym:  
wykłady 10 h, ćwiczenia praktyczne 20 h 

12 Koordynator prof. dr hab. Ryszard Żarów  

13 Prowadzący prof. dr hab. Ryszard Żarów 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne Podstawowa znajomość układu kostnego 
człowieka. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W01 - posiada wiedzę na temat budowy 
mikro - i makroskopowej komórek, tkanek, 
narządów i całego organizmu człowieka oraz w 
zakresie fizykochemicznych i biologicznych 
procesów warunkujących zdrowie człowieka. 
FZ_P1_W02 - umie opisać procesy rozwoju 
osobniczego w kolejnych etapach ontogenezy. 
FZ_P1_W03 - zna i interpretuje zjawiska fizyczne 
zachodzące w ustroju pod wpływem 
zewnętrznych czynników fizycznych. 
FZ_P1_W05 - posiada wiedzę, szczegółową, 
z zakresu budowy anatomicznej i 
funkcjonowania aparatu ruchu i układu 
nerwowego człowieka oraz w stopniu 
podstawowym z fizjologii wysiłku fizycznego. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U05 – umie posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii służącym 
ocenie budowy ciała. 
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FZ_P1_U17 – potrafi korzystać z nowoczesnych 
technik informacyjnych w celu pozyskiwania, 
gromadzenia i analizowania danych. 
FZ_P1_U21 - potrafi interpretować dane 
liczbowe będące wynikiem oceny ogólnej 
budowy ciała i sprawności fizycznej chorego oraz 
oceny efektów usprawniania leczniczego. 
FZ_P1_U28 – potrafi pisemnie przedstawić 
program zamierzonych działań, wyników pracy 
swojej lub zespołu. 
FZ_P1_U29 – potrafi dokonać opracowań w 
oparciu o dane i materiały źródłowe. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K01 - rozumie konieczność ustawicznego  
kształcenia się i rozwoju zawodowego. 
FZ_P1_K03 – potrafi właściwie ocenić swoją 
wiedzę i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń. 
FZ_P1_K04 – potrafi zwrócić się o pomoc do 
osoby bardziej doświadczonej lub specjalisty. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna , 
prezentacje Power Point  
Ćwiczenia praktyczne - pokaz praktyczny, 
instruktaż, ćwiczenia praktyczne w dwójkach, 
trójkach, filmy edukacyjne, metoda problemowa. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwia pisemne, testy wyboru, odpowiedź 
ustna, obecności, aktywność na zajęciach, 
przygotowanie prezentacji /referatów/. Ocena 
praktycznych umiejętności przeprowadzania 
pomiarów antropometrycznych i określania 
proporcji ciała człowieka oraz oceny przebiegu 
prawidłowego wzrastania. Praktyczne 
korzystanie z norm rozwojowych i metod oceny 
wieku rozwojowego. Egzamin pisemny. Liczba 
punktów przeliczana na ocenę: 60% -dst, 68%-
plus dst, 76%-db, 84%-plus db, 92%-bdb. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący 
na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną - semestr II, egzamin - 
semestr II.  
Warunkiem zaliczenia jest:   
• Obecność na ćwiczeniach   
• Uzyskanie 60% pozytywnych odpowiedzi z 

kolokwium cząstkowego i końcowego  
• Demonstracja prezentacji 
Do egzaminu jest dopuszczona tylko osoba, 
która osiągnęła pozytywną ocenę z ćwiczeń. 
Brak takiego zaliczenia w dniu egzaminu 
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skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego 
terminu. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Auksologia jako dyscyplina naukowa. Dziecko w 
pierwszych trzech latach życia. Rozwój dziecka w 
okresie przedszkolnym i w młodszym wieku 
szkolnym. Dojrzewanie. Młodzieńczość. Metody 
oceny rozwoju somatycznego. Wiek rozwojowy i 
kryteria jego oceny. Normy rozwojowe.   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady  
Auksologia jako dyscyplina naukowa,  rys 
historyczny, główne zagadnienia i metody badań 
Auksologia a rozwój biologiczny człowieka i 
ontogeneza. Definicje rozwoju. Ocena wzrastania 
i rozwoju morfologicznego dzieci i młodzieży – 
kinetyka i dynamika wzrastania. Teoretyczne 
wzorce rozwoju biologicznego człowieka. 
Czynniki rozwoju biologicznego człowieka, ich 
klasyfikacja. Czynniki endogenne. Dymorfizm 
płciowy. Czynniki egzogenne. Zróżnicowanie 
geograficzne i wpływ klimatu oraz wysokości nad 
poziomem morza na wymiary i procesy 
rozwojowe. Sezonowa rytmika wzrastania. 
Oddziaływanie czynników społeczno-
ekonomicznych na wielkość ciała i tempo 
dojrzewania. Trendy sekularne /tendencja 
przemian/ i akceleracja rozwoju, przykłady cech, 
przyczyny zmian. Etapy (okresy) rozwoju 
osobniczego człowieka – kryteria podziału. 
Charakterystyka morfologiczna i motoryczna 
okresów rozwoju osobniczego człowieka: 
noworodka, niemowlęcego, poniemowlęcego, 
przedszkolnego, młodszego szkolnego, 
dojrzewania i młodzieńczego . Wiek rozwojowy 
(biologiczny). Kryteria (metody) oceny wieku 
rozwojowego. Normy rozwoju fizycznego jako 
biologiczne układy odniesienia. Statystyczne 
zakresy norm. Dysharmonie rozwojowe. 
Prognozowanie dorosłej wysokości ciała. 
Charakterystyka wybranych metod 
prognozowania.  
Ćwiczenia praktyczne 
Antropometria jako podstawowa metoda 
stosowana w badaniach rozwoju biologicznego 
człowieka. Punkty antropometryczne. Technika 
przeprowadzania pomiarów. Praktyczne 
wykonywanie pomiarów antropometrycznych.  
Wskaźniki ilorazowe, przykłady wskaźników 
długościowych, szerokościowych i ogólnej 
budowy ciała  Należna masa ciała. Powierzchnia 
ciała.  Ocena kinetyki i dynamiki zmian 
wysokości i masy ciała u chłopców i dziewcząt 
od urodzenia do zakończenia procesu wzrastania 
na podstawie średnich arytmetycznych i 
wielkości przyrostów rocznych. Charakterystyka 
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morfologiczna i motoryczna okresów rozwoju 
osobniczego człowieka: okres noworodka, 
niemowlęcia, wczesnego dzieciństwa 
(„niezróżnicowanego płciowo”). Podstawowe 
reguły rozwoju motorycznego. Skala Apgar. 
Odruchy bezwarunkowe noworodka. Wiek 
płodowy, urodzeniowa długość i masa ciała, 
zakresy zmienności. Przeciętne dalsze trwanie 
życia w  Polsce w ostatnich latach.  
Charakterystyka morfologiczna i motoryczna 
okresu starszego dzieciństwa („zróżnicowanego 
płciowo”). Dojrzewanie płciowe dziewcząt i 
chłopców. Regulacja hormonalna okresu 
pokwitania. Przebieg i mechanizmy regulacyjne 
cyklu płciowego kobiety. Wiek występowania 
menarche w Polsce Typowa kolejność 
(sekwencja zmian) objawów dojrzewania oraz 
przeciętny wiek ich występowania. Skok 
pokwitaniowy cech morfologicznych. Okres 
młodzieńczy. Kryteria (metody) oceny wieku 
rozwojowego, wiek szkieletowy (kostny), wiek 
zębowy, wiek dojrzałości płciowej - skala 
Tannera, wiek morfologiczny. Czas stosowania 
poszczególnych metod oceny wieku 
rozwojowego. Pojęcie norm rozwojowych. 
Norma jako biologiczny układ odniesienia. 
Statystyczne zakresy norm. Siatki centylowe, 
pozycje centylowe. Rodzaje norm rozwojowych, 
normy ogólnopolskie a regionalne. Aktualność 
norm. Prognozowanie dorosłej wysokości ciała - 
praktyczne zastosowanie wybranych metod. 
Rozwój somatyczny a sprawność motoryczna 
człowieka. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój 

biologiczny człowieka i metody jego oceny 
od narodzin do  dorosłości, Warszawa 2001. 

2. Malinowski A. 2009. Auksologia. Rozwój 
osobniczy człowieka w ujęciu 
biomedycznym. Wydawnictwo Uniwersytet 
Zielonogórski  

3. Jaczewski A., (red.), Biologiczne i medyczne 
podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 
2001.  

4. Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. 
Podręczniki i skrypty nr 2. Pod red. S. Gołąba 
i M. Chrzanowskiej.  AWF Kraków 2014 

Uzupełniająca 
1. Wolański N. – Rozwój biologiczny człowieka. 

Wydawnictwo Naukowe PWN  2006 
2. Żarów R.  Prognozowanie dorosłej wysokości 

ciała chłopców. Model własny i analiza 
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porównawcza innych metod. Studia i 
Monografie 17, AWF Kraków 2001. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej  

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela- semestr II: (30h) 
wykłady 10h  
ćwiczenia praktyczne 20h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela- semestr II: 
(44h): 
praca własna studenta- 44h 
Łączny nakład pracy studenta- semestr II: 
74h (2 Ects) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Semestr II: 1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Biologia medyczna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 15h ćwiczenia  

12 Koordynator dr Małgorzata Kowal 

13 Prowadzący dr Małgorzata Kowal 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość biologii człowieka w zakresie szkoły 
średniej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W01  posiada wiedzę na temat 
prawidłowej budowy komórek somatycznych  
i generatywnych. Potrafi opisać proces mitozy i 
mejozy.  
FZ_P1_W02 potrafi opisać rozwój w pierwszych 
etapach ontogenezy (od chwili zapłodnienia, 
przez stadium moruli, blastuli, zarodka do etapu 
płodu). Zna zasady powstawania najczęstszych 
wad wrodzonych.  
FZ_P1_W03 potrafi wskazać wpływ czynników 
teratogennych na powstawanie niektórych wad 
wrodzonych.  
FZ_P1_W06 posiada wiedzę na temat 
anatomicznej budowy i funkcji  żeńskiego i 
męskiego układu rozrodczego a także układu 
neuroendokrynnego.  
FZ_P1_W10 potrafi opisać podstawowe jednostki 
chorobowe, ich objawy ze szczególnym 
uwzględnieniem zaburzeń psycho-ruchowych.  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne 
w ocenie sprawności narządu ruchu 
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odpowiadające potrzebom chorych w najbardziej 
charakterystycznych jednostkach chorobowych. 
FZ_P1_U14 potrafi zinterpretować uzyskaną 
wiedzę z zakresu patologicznych zmian w 
układzie ruchowym lub psycho-ruchowym w 
najczęściej spotykanych jednostkach 
chorobowych  dla potrzeb diagnostyki 
funkcjonalnej.  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego.  
FZ_P1_K06  okazuje szacunek wobec osób 
niepełnosprawnych.  

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, prezentacja 
multimedialna, referat 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu 
jednokrotnego wyboru, oceny za  przygotowanie 
referatu, prezentacji. 
Kryteria oceny efektów kształcenia. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność 
na 90% ćwiczeń, przygotowanie jednej 
prezentacji multimedialnej lub referatu oraz 
uzyskanie pozytywnej oceny z testu (uzyskanie 
co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi). 
Zaliczenie testu – kryteria ocen: 
100% - 90 % – max ilości punktów – bardzo 
dobry 
89% – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84% – 71% – max ilości punktów – dobry 
70% – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60% - 65% – max ilości punktów – dostateczny 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr I 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów 
tworzenia gamet i rozmnażania. Przedstawienie 
mechanizmów, które przyczyniają się do  
powstawania wybranych chorób genetycznych i 
wad wrodzonych. Poznanie podstaw regulacji 
funkcjonowania tkanek i narządów. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia 
Budowa ciała człowieka – pojęcie komórki i 
tkanki. Typy komórek (komórki somatyczne i 
płciowe). Podziały komórkowe (mitoza i mejoza) 
– ich przebieg, różnice między nimi i ich 
znaczenie. Budowa męskiego i żeńskiego układu 
rozrodczego. 
Lokalizacja i przebieg procesu spermatogenezy i 
owogenezy, regulacja hormonalna tych 
procesów. Różnice w ich przebiegu. Etapy 
rozwoju zarodkowego u człowieka – 
zapłodnienie, bruzdkowanie, implantacja, 
kształtowanie się listków zarodkowych i ich 
różnicowanie się w poszczególne tkanki i 
narządy. Powstawanie, budowa i funkcje błon 
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płodowych. Budowa i funkcje łożyska. Pojęcie 
bariery łożyskowej oraz zapoznanie się z  jej 
funkcją. Mechanizmy zabezpieczające 
prawidłowy rozwój ciąży. Długość trwania ciąży 
– metody obliczania. Powstawanie wad 
rozwojowych – wpływ czynników genetycznych i 
środowiskowych. Wady będące wynikiem 
nieprawidłowej struktury genomu. Rodzaje i rola 
czynników teratogennych w kształtowaniu wad 
rozwojowych. Mutacje – rodzaje, mechanizmy 
powstawania oraz najczęściej występujące 
choroby genetyczne będące wynikiem 
nieprawidłowej liczby lub struktury 
chromosomów. Główne objawy  kliniczne. 
Najczęstsze schorzenia będące wynikiem mutacji 
genowych. Objawy kliniczne. 
Wpływ czynników środowiskowych na rozwój 
zarodka.  Ilustracja rozwoju embrionalnego - 
film. 
Budowa gruczołów wydzielania wewnętrznego. 
Podział hormonów ze względu na budowę 
chemiczną. Funkcje hormonów. Mechanizm 
działania hormonów sterydowych i białkowych 
na komórki docelowe. Powiązania czynnościowe 
pomiędzy układami: hormonalnym, nerwowym i 
immunologicznym. System sprzężeń zwrotnych 
w układzie hormonalnym. Hormony 
produkowane przez poszczególne gruczoły 
endokrynne – ich funkcje. Podwzgórze, 
przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca i 
przytarczyce. 
Hormony grasicy, nadnerczy, gonad, trzustki. 
Hormony tkankowe. Hormony regulujące 
wzrastanie organizmu. Hormony wpływające na 
pracę układu mięśniowego i nerwowego. Skutki 
dysfunkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Bartel H. Embriologia. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL , Warszawa 2010. 
2. Connor M., Ferguson-Smith M. Podstawy 

genetyki medycznej. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL , Warszawa 1998.  

3. Korf BR. Genetyka człowieka. 
Rozwiązywanie problemów medycznych. 
PWN W– wa 2003. 

4. Traczyk WZ. Fizjologia człowieka w zarysie. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 
2013.  

Uzupełniająca 
1. Krzanowska H, Sokół – Misiak W 

Molekularne mechanizmy rozwoju 
zarodkowego. PWN W-wa 2002. 
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25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej  

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (15h) 
- ćwiczenia: 15h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (15h)       
- przygotowanie do zaliczenia 10h 
- przygotowanie prezentacji, referatu: 5h 
Łączny nakład pracy studenta: 30h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjologia 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.0 Nauki medyczne (Medical Sciences) 

6 Punkty ECTS 
3 ECTS w tym: 
sem. II: 2 ECTS  
sem. III: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I , II 

9 Semestr II, III  

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 
65h w tym: 
sem. II 35h: wykłady 15h, ćwiczenia 20h  
sem. III 30h: wykłady 15 h, ćwiczenia 15h  

12 Koordynator Prof. dr hab. Andrzej Klimek 

13 Prowadzący Prof. dr hab. Andrzej Klimek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 05, FZ_P1_W 06, FZ_P1_W 14. 
Zaznajomienie z podstawami czynności życiowych 
organizmu człowieka jako funkcjonalnej całości z 
uwzględnieniem fizjologicznej roli poszczególnych 
narządów i układów w warunkach spoczynkowych 
oraz podczas wysiłku fizycznego o różnej 
intensywności.  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 21, FZ_P1_U 22, FZ_P1_U 28 
Nabycie umiejętności pomiaru i oceny 
podstawowych wskaźników fizjologicznych ustroju. 
Nabycie umiejętności racjonalnego doboru 
obciążeń wysiłkowych u osób pełno- i 
niepełnosprawnych oraz u pacjentów poddanych 
procesowi usprawniania leczniczego. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K12, FZ_P1_K16 - Potrafi pracować w 
zespole. Samodzielnie wykonuje powierzone mu 
zadania. 
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19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład informacyjny i problemowy; ćwiczenia 
praktyczne; film; prezentacja multimedialna 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Test jednokrotnego wyboru; kolokwium; 
przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń 
praktycznych, egzamin pisemny w semestrze III. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady- zaliczenie semestr II, III 
Ćwiczenia praktyczne- zaliczenie z oceną semestr 
II, III 
Egzamin - semestr III 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Budowa i zasada działania systemu nerwowego 
człowieka. Budowa i podział mięśni oraz 
mechanizm i energetyka pracy mięśniowej. 
Budowa i funkcja układu krążenia. Skład i funkcja 
krwi. Budowa i funkcja układu oddechowego 
Przebieg zmian wskaźników fizjologicznych w 
czasie wysiłku fizycznego. Progi wydolności 
fizycznej w zależności od płci i wieku 
rozwojowego. Badanie wydolności fizycznej, próby 
czynnościowe układu krążenia, metody oceny 
tolerancji wysiłkowej w procesie rehabilitacji. 
Zmiany adaptacyjne poszczególnych narządów i 
układów pod wpływem treningu fizycznego. 
Podstawy termoregulacji. Funkcjonalne podłoże 
zmęczenia i przetrenowania organizmu człowieka 
oraz przyczyny bólu mięśniowego. 
Indywidualizacja obciążeń wysiłkowych w 
zajęciach rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i 
treningu sportowym.   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Semestr II 

Mechanizm powstawania i przewodzenia impulsów 
nerwowych. Rodzaje receptorów. Budowa i zasada 
działania synaps nerwowych. Budowa łuku 
odruchowego. Odruchy u człowieka. Funkcje 
układu somatycznego i wegetatywnego. 
Regulacyjna rola centralnego systemu 
nerwowego. Najważniejsze podkorowe i korowe 
ośrodki nerwowe. Podział i budowa mięśni. 
Synapsa nerwowo-mięśniowa. Mechanizm skurczu 
mięśniowego. Energetyka pracy mięśniowej. 
Podział włókien mięśniowych. Przyczyny 
zmęczenia mięśni i formy wypoczynku. Funkcje i 
skład krwi – rola elementów morfotycznych i 
składników osocza. Liczba hematokrytowa, 
Odczyn Biernackiego, wskaźnik barwny, 
podstawowe grupy krwi. Rola małego i dużego 
obiegu krwi. Automatyzm i cykl pracy serca. 
Regulacja czynności mięśnia sercowego. Rodzaje 
naczyń krwionośnych. Regulacja przepływu krwi 
przez łożysko naczyniowe. Ciśnienie krwi i 
częstość skurczów serca – wielkości należne, 
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zależności, regulacja. Podstawy 
elektrokardiografii. 
Semestr III 
Oddychanie płucne i tkankowe. Transport tlenu i 
dwutlenku węgla przez krew. Mechanizm wdechu i 
wydechu. Dyfuzja gazów oddechowych. Całkowita 
pojemność płuc i jej składowe. Wentylacja 
minutowa płuc. Regulacja oddychania. Rodzaje 
hipoksji. Wydolność fizyczna. Funkcjonalne i 
morfologiczne zmiany adaptacyjne poszczególnych 
narządów i układów pod wpływem treningu 
fizycznego. Podstawy termoregulacji. Zmiany 
parametrów układu oddechowego i krążenia 
podczas wysiłku o stałej intensywności. „Martwy 
punkt” i „drugi oddech”. Deficyt i dług tlenowy. 
Koszt energetyczny wysiłku. Przebieg zmian 
wskaźników fizjologicznych w czasie pracy o 
stopniowo wzrastającej intensywności. 
Maksymalny minutowy pobór tlenu i jego rola w 
ocenie wydolności aerobowej. Progi metaboliczne i 
ich rola w ocenie wydolności fizycznej. 
Maksymalna moc anaerobowa i jej rola w ocenie 
wydolności beztlenowej. Metody oceny MAP. 
Zmiany wydolności aerobowej i anaerobowej u 
dzieci w wieku rozwojowym. Dymorfizm płciowy w 
poziomie wydolności fizycznej. Nawadnianie 
podczas wysiłku fizycznego. Fizjologiczne podłoże 
zmęczenia i przetrenowania. Przyczyny oraz 
objawy ostrego i opóźnionego bólu mięśniowego. 
Wykorzystanie wyników badań wydolności 
fizycznej oraz prostych urządzeń pomiarowych w 
celu indywidualizacji obciążeń wysiłkowych 
stosowanych w czasie zajęć rehabilitacyjnych, 
rekreacyjnych oraz podczas treningu sportowego. 
Ćwiczenia praktyczne 
Semestr II 
Odruchy – podział, znaczenie. Irradiacja 
pobudzenia w rdzeniu kręgowym. Zależność czasu 
reakcji od siły bodźca. Hamowanie i torowanie 
odruchów. Odruchy u człowieka. Badanie 
wybranych odruchów proprioceptywnych, 
skórnych i wegetatywnych (m.in. odruchów: 
kolanowego, ze ścięgna Achillesa, podeszwowego, 
rogówkowego, źrenicznego). Rodzaje skurczów 
mięśniowych.  Zmęczenie i wypoczynek. 
Obserwacja rozmazu krwi ludzkiej. Liczba 
hematokrytowa. Poziom hemoglobiny. Wskaźnik 
barwny. Podstawowe grupy krwi. Automatyzm 
pracy serca. Wpływ temperatury na pracę serca. 
Wpływ nerwu błędnego na pracę mięśnia 
sercowego. Wpływ elektrolitów na akcję serca. 
Wpływ adrenaliny i acetylocholiny na pracę 
mięśnia sercowego. Pomiar ciśnienia krwi u 
człowieka. Sposoby oznaczania częstości skurczów 
serca. Wpływ wysiłku na częstość tętna i ciśnienie 
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tętnicze. Wyliczanie pojemności minutowej serca 
metodą Starra. Próby czynnościowe układu 
krążenia. Podstawy elektrokardiografii. 
Semestr III 
Wstępne wiadomości dotyczące układu 
oddechowego oraz fizjologii wysiłku fizycznego. 
Parametry układu oddechowego. Spirometria. 
Wentylacja minutowa płuc. Maksymalna 
wentylacja dowolna. Skład gazów oddechowych. 
Minutowy pobór tlenu i wydalanie CO2. Iloraz 
oddechowy, współczynnik tlenowo-wentylacyjny i 
tlenowo-pulsowy. Obliczanie deficytu i długu 
tlenowego. Zasady badania kosztu 
energetycznego wysiłku metodą kalorymetrii 
bezpośredniej i pośredniej. Zmiany parametrów 
układu oddechowego oraz częstości skurczów 
serca podczas wysiłku o stopniowo wzrastającym 
obciążeniu. Pojęcie maksymalnego poboru tlenu. 
Pomiar maksymalnego poboru tlenu metodą 
bezpośrednią (film dydaktyczny). Testy wysiłkowe 
stosowane w celu oceny wydolności aerobowej. 
Pojęcie progów metabolicznych. Inwazyjne i 
nieinwazyjne metody wyznaczania obciążeń 
progowych. Oznaczanie maksymalnego poboru 
tlenu metodami pośrednimi: Astranda i Margarii. 
Badanie wydolności fizycznej metodą PWC170. 
Próby czynnościowe układu krążenia. Powysiłkowe 
zmiany częstości tętna i ciśnienia krwi. Metody 
oceny tolerancji wysiłkowej w procesie 
rehabilitacji. Podsumowanie wiadomości z fizjologii 
wysiłku fizycznego. Praktyczne wykorzystanie 
wyników badań wydolności fizycznej i tolerancji 
wysiłkowej. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Kozłowski S, Nazar K – „Wprowadzenie do 

fizjologii klinicznej”. Wyd. Lek. PZWL, 
Warszawa 1999. 

2. Traczyk W – „Fizjologia człowieka w zarysie”. 
Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005. 

3. Jaskólski A (red.) – „Podstawy fizjologii 
wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii 
człowieka”. Wyd. AWF we Wrocławiu, 2002 

4. Górski J (red.) – „Fizjologiczne podstawy 
wysiłku fizycznego”. Wyd. Lek. PZWL, 
Warszawa 2006. 

5. White D, Stamford J, McLaughlin - "Krótkie 
wykłady: Fizjologia człowieka" PWN Warszawa 
2015 

Uzupełniająca: 
1. Czarkowska-Pączek B. Przybylski J: Zarys                                                             

fizjologii wysiłku fizycznego. Elsevier Urban & 
Partner. Wrocław 2005.  
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2. Halicka-Ambroziak HD, Jusiak R, Martyn A, 
Opaszowski B, Szarska J, Tyszkiewicz M, Wit B 
– „Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla 
studentów wychowania fizycznego”. Wyd. 
AWF w Warszawie, 2004. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela semestr II: (35h) 
wykłady 15h, ćwiczenia 20h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (35h)       
- przygotowanie do zaliczenia końcowego 15h 
- Przygotowanie do egzaminu -15 h 
- przygotowanie  sprawozdań z części praktycznej 
5 h  
Łączny nakład pracy studenta semestr II: 
70h (2 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela semestr III: (30h) 
wykłady 15h, ćwiczenia 15h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (25h)       
- przygotowanie do zaliczenia końcowego 10h 
- Przygotowanie do egzaminu -10 h 
- przygotowanie  sprawozdań z części praktycznej 
5 h  
Łączny nakład pracy studenta semestr III: 
55h (1 pkt ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Semestr II - 2 ECTS 
Semestr III – 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Biochemia  

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 13.6 Biochemia (Biochemistry) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 30h: wykłady 15h, ćwiczenia 15h 

12 Koordynator dr Małgorzata Kowal 

13 Prowadzący dr Małgorzata Kowal 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość chemii organicznej oraz zoologii na 
poziomie  szkoły średniej.  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W01 zna budowę komórki na poziomie 
molekularnym (budowę i funkcję związków 
nieorganicznych oraz organicznych). Student zna 
podstawowe procesy biologiczne zachodzące 
wewnątrz komórki (oddychanie 
wewnątrzkomórkowe, cykl mocznikowy, 
replikacja, transkrypcja, translacja),  
FZ_P1_W03 zna konsekwencje niedoboru lub 
nadmiaru niektórych minerałów na przebieg 
procesów metabolicznych,  
FZ_P1_W26 posiada wiedzę z zakresu 
przestrzegania  zasad BHP panujących w 
pracowniach analitycznych,  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U06 potrafi posługiwać się sprzętem 
laboratoryjnym, w celi wykonania prostych analiz 
biochemicznych, 
FZ_P1_U08  potrafi pracować w zespole,  
FZ_P1_U22 potrafi interpretować wyniki 
przeprowadzonych analiz biochemicznych, 
FZ_P1_U28 potrafi przedstawić w formie pisemnej 
wyniki pracy swojej lub zespołu, 
FZ_P1_U 29 potrafi przedstawić w formie ustnej 
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wyniki obserwacji dokonanych analiz,  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K11  potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę,  
FZ_P1_K12  potrafi pracować w zespole, 
przyjmować w nim różne role, 
FZ_P1_K14  potrafi nawiązywać kontakty z innymi 
ludźmi, 
FZ_P1_K20  stosuje zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujące w pracowniach 
analitycznych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykłady: wykład informacyjny (prezentacja 
multimedialna), 
Ćwiczenia:  pokaz, ćwiczenia laboratoryjne 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Metody sprawdzania efektów kształcenia 
1.Wykłady - zaliczenie pisemne – test 
jednokrotnego wyboru 
Do egzaminu jest dopuszczona tylko osoba, która 
osiągnęła pozytywną ocenę z ćwiczeń, wykładów 
oraz samokształcenia. Brak takiego zaliczenia w 
dniu egzaminu skutkuje oceną niedostateczną z 
pierwszego terminu egzaminu. 
2.Ćwiczenia: 
- odpowiedzi ustne na pytania 
- testy jednokrotnego wyboru 
- wykonanie analiz biochemicznych 
- przygotowanie pisemnego raportu z ćwiczeń 
Kryteria oceny efektów kształcenia. 
Zaliczenie testu – kryteria ocen: 
100% - 90 % – max ilości punktów – bardzo 
dobry 
89% – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84% – 71% – max ilości punktów – dobry 
70% – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60% - 65% – max ilości punktów – dostateczny 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia: 
1.Zaliczenie wykładów – uzyskanie zaliczenia tj. 
minimum 60% maksymalnej ilości punktów z 
kolokwium końcowego - testu jednokrotnego 
wyboru.  
2.Warunki zaliczenia ćwiczeń jest:  
– wykonanie analiz chemicznych i poprawna 
interpretacja uzyskanych wyników 
- 90 % obecność 
- aktywność na zajęciach 
-przygotowanie zespołowe sprawozdania z 
odbytych ćwiczeń laboratoryjnych 
-uzyskanie co najmniej 60% poprawnych 
odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Komórka zwierzęca - budowa, cykl życiowy. 
Aminokwasy. Białka - budowa i funkcja. Enzymy. 
Kwasy nukleinowe. Podstawy genetyki człowieka, 
ekspresja genów u organizmów eukariotycznych. 
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Metabolizm. Węglowodany. Mitochondria. ATP. 
Lipidy. Bilans energetyczny procesów 
tlenozależnych i tlenoniezależnych.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład 
Budowa  komórki zwierzęcej, struktura i funkcje 
poszczególnych organelli. Skład chemiczny 
organizmów żywych – związki organiczne i 
nieorganiczne, występujące w nich wiązania i 
grupy chemiczne. Struktura cząsteczki wody, jej 
własności fizyczne. Wiązania wodorowe. Woda 
jako rozpuszczalnik. Najważniejsze makro- i 
mikroelementy, ich występowanie i funkcja. 
Struktura białek: aminokwasy jako jednostki 
monomeryczne białek. Budowa  i podział 
aminokwasów,  właściwości amfoteryczne 
aminokwasów, punkt izoelektryczny, wiązanie 
peptydowe - jego struktura.  Klasyfikacja białek, 
podstawowe białka krwi,  podział białek według 
ich budowy przestrzennej – struktura białek. 
Funkcje białek: przenoszenie tlenu (mioglobina, 
hemoglobina), białka tkanki łącznej (kolagen, 
elastyna).  Rozkład aminokwasów i cykl 
mocznikowy. 
Kinetyka i inhibicja enzymów. Ich budowa i 
klasyfikacja. Kofaktory  enzymów, ich podział i 
znaczenie. Regulacja aktywności enzymów.  
Kwasy nukleinowe, ich rodzaje, budowa i funkcje. 
Upakowanie DNA w jądrze komórkowym. Kariotyp 
człowieka – budowa i ilość chromosomów, ich  
zróżnicowanie. 
 Geny i allele – pojęcie, budowa, rodzaje i funkcje. 
Cykl życiowy komórki, proces replikacji. Pojęcie 
kodu genetycznego oraz wskazanie jego cech. 
Lokalizacja i przebieg procesu transkrypcji i 
translacji. 
DNA a mechanizmy dziedziczenia. Regulacja 
ekspresji genów u człowieka. Cechy jednogenowe 
i wielogenowe – pojęcie i przykłady. 
Przyczyny niepowtarzalności genotypowej i 
fenotypowej każdego człowieka: rodzaje 
zmienności. Zmienność rekombinacyjna – pojęcie, 
jej źródła oraz cel istnienia tego zjawiska. 
Metabolizm – podstawowe pojęcia i organizacja. 
Reakcje anaboliczne i kataboliczne. Budowa i 
znaczenie związków wysokoenergetycznych. 
Centralna rola ATP w metabolizmie komórki. 
Mechanizmy kontrolne metabolizmu. 
Wewnątrzkomórkowa lokalizacja procesów 
metabolicznych. 
Węglowodany- budowa, podział i ich rola w 
organizmie.  Budowa monosacharydów –  
struktura i konfiguracje Fischera i Hawortha. 
Aktywność optyczna cukrów – mutarotacja,  
reakcje chemiczne monosacharydów: reaktywność 
grup hydroksylowych i karbonylowych.  
Najważniejsze dwu - i polisacharydy. Źródła 
węglowodanów. Metabolizm cukrów w warunkach 
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tlenowych i beztlenowych. Glikoliza – lokalizacja i 
przebieg procesu. 
Struktura mitochondrium, lokalizacja i przebieg 
cyklu Krebsa oraz  oksydatywnej fosforylacji. 
Bilans energetyczny procesów tleno- zależnych i 
niezależnych. Transport tlenu do mitochondrium.  
Lipidy – budowa i funkcje. Synteza i rozpad 
kwasów tłuszczowych.  
Lipidy jako składowa błon biologicznych. Ich rola 
w utrzymaniu płynności błon.  
Ćwiczenia 
Miareczkowanie jako przykład chemicznej techniki 
analizy ilościowej. Znaczenie i praktyczne 
wykorzystanie tej metody. 
Roztwory. Dysocjacja elektrolityczna. Stopień 
dysocjacji. Stan równowagi, stała równowagi. 
Elektrolity mocne i słabe. Iloczyn jonowy wody. 
Definicja i skala pH Oznaczanie pH badanego 
roztworu. 
Budowa, podział i właściwości aminokwasów. 
Peptydy naturalne, wiązanie peptydowe. Reakcje 
barwne białek i aminokwasów (reakcja biuretowa, 
strącanie białek za pomocą kationów i anionów, 
denaturacja białek. Wykrywanie aminokwasów 
aromatycznych i zawierających siarkę). 
Wyznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny.  
Budowa i funkcja mono i disacharydów w 
organizmie. Właściwości redukujące cukrów 
(reakcja Fehlinga i Benedicta). Wykrywanie skrobi. 
Wykrywanie substancji zawierających tłuszcze 
organiczne lub glicerynę (reakcja akroleinowa). 
Rozpuszczalność lipidów w rozpuszczalnikach 
polarnych i niepolarnych. Wykazanie obecności 
kwasów tłuszczowych (reakcja zmydlania). 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Tymoczko JL., Berg JM, Tymoczko JL, Stryer 

L. Biochemia. Krótki kurs. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2013.  

2. Bańkowski E. Biochemia. Podręcznika dla 
studentów studiów licencjackich i 
magisterskich. Wydawnictwo Medpharm., 
Wrocław 2006.  

3. Alberts B. i wsp. Podstawy biologii komórki. 
PWN, Warszawa 2015 

4. Sobiech KA. Biochemia wydawnictwo 
AWF, Wrocław. 2014. 

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z 
biochemii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2015.  
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Uzupełniajaca 
1. Winter PC., Hickey GI, Fletcher HL. Genetyka. 

Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, W-wa 2008.   

2. Hames BD., Hooper NM. Biochemia. Krótkie 
wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 
2010.  

3. Murray RK., Granner DK., Rodwell VW. 
Biochemia Harpera ilustrowana. PZWL, 
Warszawa 2012. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (30h) 
-wykłady:15h 
-ćwiczenia:15h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (25h)       
- przygotowanie do ćwiczeń, w tym analizowanie 
literatury: 5h 
- przygotowanie sprawozdania 5h 
- przygotowanie do sprawdzianów, egzaminu: 15h 
Łączny nakład pracy studenta: 55h (2 ECTS)   

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Biofizyka 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin 15h ćwiczenia  

12 Koordynator dr Andrzej Nosiadek 

13 Prowadzący dr Andrzej Nosiadek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zakresu Fizyki na poziomie szkoły 
średniej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 01 posiada wiedzę na temat budowy 
mikro- i makroskopowej komórek, tkanek, 
narządów i całego organizmu człowieka oraz w 
zakresie fizykochemicznych i biologicznych 
procesów warunkujących zdrowie człowieka 
FZ_P1_W 03 zna i interpretuje zjawiska fizyczne 
zachodzące w ustroju pod wpływem zewnętrznych 
czynników fizycznych 
FZ_P1_W 22 posiada wiedzę na temat 
mechanizmów działania określonych czynników 
fizykalnych stosowanych w procesie usprawniania, 
w poszczególnych jednostkach i zespołach 
chorobowych 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 17 potrafi korzystać z nowoczesnych 
technik informacyjnych w celu pozyskiwania, 
gromadzenia i analizowania danych z zakresu 
biofizyki 
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Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń.  
FZ_P1_K 16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów 
źródłowych, omawianie zagadnień teoretycznych, 
prezentacja multimedialna, omawianie 
przypadków, film, ćwiczenia laboratoryjne, 
eksperyment 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  test wiedzy, ocena umiejętności praktycznych  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną semestr I. 
Zaliczenie na podstawie testów wyboru (3 lub 4 
testy po 8 pytań jednokrotnego wyboru) oraz 
ciągła ocena postępów wiedzy, umiejętności i 
kompetencji studenta. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Wpływ czynników fizykalnych na człowieka. 
Biofizyka środowiska pracy fizjoterapeuty 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia 
Przenoszenie informacji w układzie nerwowym: 
mechanizm propagacji potencjałów 
czynnościowych w aksonie, współczesne metody 
rejestracji zjawisk bioelektrycznych. Studium 
dynamiki układu ruchu, modelowanie 
matematyczne. Rozciąganie i ściskanie tkanek, 
naprężenia, odkształcenia, prawo Hooke’a. 
Skręcanie i zginanie, złamania kości. Pomiar 
naprężeń w kościach podczas prób 
wytrzymałościowych. Dostosowanie biernego 
układu ruchu do przenoszenia obciążeń 
mechanicznych. Elementy mechaniki płynów – 
biofizyka układu krążenia i oddychania. 
Kinematyka, kinetyka, mechanika płynów. 
Obliczanie oporów aero- i hydrodynamicznych 
oraz parametrów przepływu. Wpływ czynników 
mechanicznych na organizm człowieka – 
ultradźwięki i infradźwięki. Oddziaływanie prądu 
elektrycznego i pól elektromagnetycznych na 
organizm człowieka. Właściwości elektryczne 
komórki – przewodnictwo i potencjały elektryczne 
w układzie nerwowym. Oporność ciała człowieka. 
Obwody prądu stałego. Praca i moc prądu 
elektrycznego. Podstawy fizyczne działania 
laserów i wykorzystanie promieniowania 
laserowego w fizjoterapii.  Obliczanie dawek 
promieniowania laserowego. Podstawy 
cybernetyki – regulacja procesów fizjologicznych. 
Biofizyka procesów widzenia i słyszenia. Wybrane 
zagadnienia z zakresu optyki geometrycznej. 
Podstawy bioenergetyki i termokinetyki. 
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24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Jaroszyk: Biofizyka Podręcznik dla studentów. 

PZWL, Warszawa 2007 
2. Jóźwiak Z, Bartosz G: Biofizyka wybrane 

zagadnienia wraz z ćwiczeniami. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005. 

Uzupełniająca 
1. Pilawski A. (red.). Podstawy biofizyki – 

Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, 
Warszawa, 1985 

2. Miękisz S., Hendrich A. (red.): Wybrane 
zagadnienia z biofizyki. Volumed, Wrocław, 
1998.  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (15h) 
- ćwiczenia: 15h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (10h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury, przygotowanie do testów 10h 
Łączny nakład pracy studenta: 25h(1 ECTS)    

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Biomechanika 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 36h:  wykłady 18h, ćwiczenia praktyczne 18h 

12 Koordynator dr hab. Wiesław Chwała 

13 Prowadzący dr hab. Wiesław Chwała 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne Opanowana wiedza z zakresu Anatomii 
prawidłowej człowieka z semestru I. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W05 posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka oraz 
w stopniu podstawowym z fizjologii wysiłku 
fizycznego.  
FZ_P1_W08 zna i rozumie biomechaniczną analizę 
postawy ciała, pracy mięśniowej, ruchów w 
stawach, ruchów lokomocyjnych człowieka w 
odniesieniu w odniesieniu do stanów 
fizjologicznych oraz zna zasady ergonomii dla 
potrzeb pacjenta. 
FZ_P1_W11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji.  
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne w 
zakresie oceny sprawności narządu ruchu. 
FZ_P1_U13 potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania się kontroli postawy 
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ciała, wzorców ruchowych, nawyków ruchowych. 
FZ_P1_U21 potrafi interpretować dane liczbowe 
będące wynikiem oceny sprawności narządu 
ruchu, oceny ogólnej sprawności fizycznej chorego 
oraz oceny efektów usprawniania leczniczego. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń.  
FZ_P1_K 16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia praktyczne. 
Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 
indywidualne projekty studenckie, omawianie 
zagadnień teoretycznych, prezentacja 
multimedialna, omawianie przypadków, film, 
eksperyment. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Zaliczenie przedmiotu: Indywidualne lub 
zespołowe pisemne prace semestralne, obecność 
indywidualna aktywność na zajęciach, 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 
Egzamin: test wielokrotnego wyboru, obecność 
indywidualna aktywność na zajęciach, 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady- zaliczenie semestr II 
Ćwiczenia praktyczne- zaliczenie z oceną, semestr 
II 
Egzamin- semestr II. 
Zaliczenie na podstawie oceny pisemnych prac 
semestralnych, egzamin: testu wielokrotnego 
wyboru oraz ciągła ocena postępów wiedzy, 
umiejętności i kompetencji studenta. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) Biomechanika układu ruchu człowieka  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawy biomechaniki. Prawa dynamiki i statyki. 
Pojęcie siły, momentu siły. pomiary momentów sił 
w warunkach statycznych i dynamicznych. 
Przyczyny ruchów postępowych i obrotowych. 
Wzajemne relacje między siłami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi. Krzywa Hilla. Charakterystyka 
mocy wybranych zespołów mięśniowych w funkcji 
obciążenia zewnętrznego. Ogólny środek ciężkości 
(OSC), metody wyznaczania. Płaszczyzna 
podparcia. Równowaga, warunki i rodzaje. Pojęcie 
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ciała swobodnego. Połączenia stawowe. 
Kinematyka połączeń stawowych – pary 
kinematyczne i biokinemetyczne, łańcuchy 
biokinemetyczne i ich rodzaje. Osteokinematyka i 
artrokinematyka. Ruchomość stawów, stopnie 
swobody, zasady obliczania. Rodzaje dźwigni 
kostnych, charakterystyka łańcuchów 
biokinematucznych. Czynny aparat ruchu – 
czynność mięśni statyczna i dynamiczna, struktura 
i siła mięśni. Rodzaje dźwigni, rodzaje pracy 
mięśniowej. Możliwości zastosowania dźwigni, 
dźwignie kostne. Działanie mięśnia na belkę 
kostną. Kąt ścięgnowo kostny i jego rola na 
rozwijany moment siły. Czynność ekscentryczna, 
koncentryczna i izometryczna. Bioelektryczna 
czynność mięśni i możliwości jej oceny. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Bober T. Zawadzki A.: Biomechanika układu 

ruchu człowieka, Wyd. BK 2001. 
2. Fidelus K. i wsp.: Ćwiczenia laboratoryjne z 

biomechaniki. AWF, Warszawa, 1996. 
Uzupełniająca 
1. Watkins J.: Structure and Function of the 

Musculosceletar System. Human Kinetics. 
USA 1999. 

3. Zatsiorsky V.: Kinematics of Human Motion. 
Hardcover. Canadian 1998. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
- wykład: 18h 
- ćwiczenia: 18h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
- przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury - 15h 
- przygotowanie do zaliczenia końcowego lub 
egzaminu - 15h 
- przygotowanie pracy semestralnej, projektu, 
prezentacji, dyskusji - 5h 
Łączny nakład pracy studenta: 71h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Biomechanika kliniczna (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS  2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II  

9 Semestr  4 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin ćwiczenia praktyczne 18h 

12 Koordynator  dr hab. Wiesław Chwała 

13 Prowadzący  dr hab. Wiesław Chwała 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne  Opanowana wiedza z zakresu biomechaniki i 
anatomii 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W05 Posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka oraz 
w stopniu podstawowym z fizjologii wysiłku 
fizycznego.  
FZ_P1_W08 Zna i rozumie biomechaniczną analizę 
postawy ciała, pracy mięśniowej, ruchów w 
stawach, ruchów lokomocyjnych człowieka, w 
odniesieniu do stanów patologicznych pacjenta   
FZ_P1_W11 Zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji z punktu widzenia biomechaniki 
klinicznej. 
FZ_P1_W13 Zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny stanów 
patologicznych pacjenta dla potrzeb biomechaniki 
klinicznej. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U11 Potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą chorobą 
w zakresie trybu życia.  
FZ_P1_U12 Posiada umiejętności diagnostyczne w 
zakresie oceny sprawności narządu ruchu. 
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FZ_P1_U13 Potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania się kontroli postawy 
ciała, wzorców ruchowych, nawyków ruchowych. 
FZ_P1_U14 Potrafi interpretować wiedzę z zakresu 
zmian patologicznych dla potrzeb diagnostyki 
funkcjonalnej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. 
FZ_P1_U21 Potrafi interpretować dane liczbowe 
będące wynikiem oceny sprawności narządu 
ruchu, oceny ogólnej sprawności fizycznej chorego 
oraz oceny efektów usprawniania leczniczego. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K03 Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń.  
FZ_P1_K 21 Potrafi ocenić wkład pracy i postępy 
czynione przez pacjentów w trakcie realizacji 
programu fizjoterapeutycznego. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne. 
Eksperyment, analiza i interpretacja tekstów 
źródłowych, indywidualne projekty studenckie, 
omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja 
multimedialna, omawianie przypadków, film. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Zaliczenie przedmiotu: Indywidualne lub 
zespołowe pisemne prace semestralne na 
podstawie eksperymentów praktycznych, 
obecność, indywidualna aktywność na zajęciach, 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne- zaliczenie z oceną, semestr 
IV 
Zaliczenie na podstawie oceny pisemnych prac 
semestralnych, testu wielokrotnego wyboru oraz 
ciągła ocena postępów wiedzy, umiejętności i 
kompetencji studenta. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) Biomechanika kliniczna 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Czynniki zaburzające postawę i lokomocję 
człowieka. Wpływ czynników patologicznych na 
kinetykę, kinematykę i energetykę chodu. 
Ograniczenia wynikające z zaburzenia 
wyznaczników chodu. Czynniki modyfikujące 
wielkość parametrów mechanicznych układu ruchu 
człowieka. Ocena składowych siły reakcji podłoża 
w stanach patologicznych. Zaburzenia funkcjonalne 
i strukturalne w dysfunkcjach narządu ruchu. 
Zaburzenia pierwotne i wtórne. Podstawowe 
mechanizmy kompensacyjne układu ruchu. Zmiany 
przeciążeniowe w obrębie narządu ruchu. 
Zaburzenia statyki w różnych schorzeniach 
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kręgosłupa i  kończyn dolnych. Kompensacja w 
statyce. Zaburzenia dynamiki ciała w różnych 
schorzeniach. Kompensacja ubytków 
funkcjonalnych. Biomechanika kliniczna ruchów 
lokomocyjnych z uwzględnieniem przyczyn 
zaburzeń chodu. Rodzaje chodu patologicznego. 
Biomechaniczne metody pomiarowe stosowane w 
diagnostyce patologii układu ruchu. 
Biomechaniczna analiza obciążeń, odciążeń układu 
ruchu. Zaawansowana analiza ruchu w wybranych 
stanach patologicznych. Czynność mięśni w 
biomechanizmach chwilowych na wybranych 
przykładach ćwiczeń leczniczych. Aktywność 
bioelektryczna mięśni w stanach patologicznych. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Woźniewski M, Zagrobelny Z. Biomechanika 
kliniczna. Wyd. AWF Wrocław, 2007. 
2.Błaszczyk, J.: Biomechanika kliniczna : 
podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. 
Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa,  2004. 
Literatura uzupełniająca 
1.White A.A., Panjabi M.M.: Clinical Biomechanics 
of the Spine, Lippincott Williams and Wilkins, 
Second edition, Philadelphia, 1990 
2.Winter D.:Biomechanics and motor control of 
human movement. Tom 2, Wiley & Sons, New 
York 1990. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Ćwiczenia praktyczne: 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego:  
przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury - 12 h 
przygotowanie do zaliczenia końcowego lub 
egzaminu - 13 h 
przygotowanie pracy semestralnej, projektu, 
prezentacji, dyskusji - 12 h  
Łączny nakład pracy studenta: 
55 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Ergonomia (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS  2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II  

9 Semestr  4 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin ćwiczenia praktyczne 18h 

12 Koordynator  dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący  dr hab. WIESŁAW CHWAŁA 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne  Opanowana wiedza z zakresu biomechaniki i 
anatomii 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W05 Posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka oraz 
w stopniu podstawowym z fizjologii wysiłku 
fizycznego i potrafi ją wykorzystać w ergonomii.  
FZ_P1_W08 Zna i rozumie analizę postawy ciała, 
pracy mięśniowej, ruchów  w stawach, ruchów 
lokomocyjnych człowieka, w odniesieniu do stanów 
patologicznych oraz zna zasady ergonomii dla 
potrzeb pacjenta.   
FZ_P1_W11 Zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji z punktu widzenia ergonomii. 
FZ_P1_W13 Zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny stanów 
patologicznych pacjenta dla potrzeb ergonomii. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U11 Potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą chorobą 
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w zakresie trybu życia oraz postępowania 
ukierunkowanego na oszczędzanie energii.  
FZ_P1_U12 Posiada umiejętności diagnostyczne w 
zakresie oceny sprawności narządu ruchu i 
ergonomii. 
FZ_P1_U13 Potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania się kontroli postawy 
ciała, wzorców ruchowych, nawyków ruchowych. 
FZ_P1_U14 Potrafi interpretować wiedzę z zakresu 
zmian patologicznych dla potrzeb diagnostyki 
funkcjonalnej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. 
FZ_P1_U21 Potrafi interpretować dane liczbowe 
będące wynikiem oceny sprawności narządu ruchu, 
oceny ogólnej sprawności fizycznej chorego oraz 
oceny efektów usprawniania leczniczego. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K03 Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i 
kompetencje, jest świadomy własnych ograniczeń.  
FZ_P1_K 21 Potrafi ocenić wkład pracy i postępy 
czynione przez pacjentów w trakcie realizacji 
programu fizjoterapeutycznego. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne. 
Eksperyment, analiza i interpretacja tekstów 
źródłowych, indywidualne projekty studenckie, 
omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja 
multimedialna, omawianie przypadków, film. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Zaliczenie przedmiotu: Indywidualne lub 
zespołowe pisemne prace semestralne na 
podstawie eksperymentów praktycznych, 
obecność, indywidualna aktywność na zajęciach, 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne- zaliczenie z oceną, semestr 
IV 
Zaliczenie na podstawie oceny pisemnych prac 
semestralnych, testu wielokrotnego wyboru oraz 
ciągła ocena postępów wiedzy, umiejętności i 
kompetencji studenta. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

 Ergonomia układu ruchu człowieka i środowiska 
pracy  fizjoterapeuty 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 
Definicja, przedmiot i zakres ergonomii. Powstanie 
i rozwój ergonomii. 
Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Czynniki 
fizyczne, mechaniczne, chemiczne i biologiczne 
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kształtujące środowisko pracy. Wpływ hałasu, 
energii elektrycznej, wibracji mikroklimatu oraz 
szkodliwych substancji chemicznych oraz 
czynników fizycznych w środowisku pracy. Koszt 
fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej 
statycznej i dynamicznej - pojęcia, metody oceny, 
optymalizacja obciążeń. Termoregulacja 
organizmu człowieka i obciążenia termiczne. Rytmy 
biologiczne człowieka i praca zmianowa. Percepcja 
bodźców w środowisku pracy. Fizjologiczne 
uwarunkowania wydajności pracy. Obciążenie 
fizyczne, umysłowe i nerwowe. Dynamiczna i 
statyczna praca mięśni. Wydatek energetyczny. 
Ergonomiczne kryteria oceny stanowisk pracy oraz 
doboru stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych.  
Źródła obciążeń na stanowisku pracy. Aparaturowe 
i skalowe sposoby oceny obciążeń na stanowisku 
pracy. Certyfikacja sprzętu i urządzeń stosowanych 
w fizjoterapii. Rola nowoczesnych rozwiązań 
technicznych poprawiających ergonomię 
stanowiska pracy fizjoterapeuty i proces 
terapeutyczny. 
Ergonomiczna ocena obciążeń niektórych pozycji 
fizjoterapeuty przy pracy i ich wpływ na dysfunkcje, 
urazy i wypadki. Ergonomia ludzkiej lokomocji. 
Ergonomia a profilaktyka. Ergonomia i organizacja 
mieszkania osób niepełnosprawnych i stanowiska 
pracy fizjoterapeuty. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Wykowska M., Ergonomia. Wyd. AGH, Kraków 
1994. 
2.Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii 
pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu, Poznań 1997. 
Literatura uzupełniająca 
1.White A.A., Panjabi M.M.: Clinical Biomechanics 
of the Spine, Lippincott Williams and Wilkins, 
Second edition, Philadelphia, 1990 
2. Idczak D., Ergonomia w kształtowaniu 
stanowiska pracy. ODDK, Gdańsk 1999 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 
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26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego:   

• Ćwiczenia praktyczne: 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego:  

• przygotowanie do zajęć, w tym 
studiowanie literatury - 12 h 

• przygotowanie do zaliczenia końcowego 
lub egzaminu - 13 h 

• przygotowanie pracy semestralnej, 
projektu, prezentacji, dyskusji - 12 h  

Łączny nakład pracy studenta:  
55 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego  1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Kinezjologia 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

  
 

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 30h:  wykłady 20h, ćwiczenia 10h 

12 Koordynator dr hab. Wiesław Chwała 

13 Prowadzący dr hab. Wiesław Chwała 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne Opanowana wiedza z zakresu Anatomii 
prawidłowej człowieka. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W02 umie opisać procesy rozwoju 
osobniczego w kolejnych etapach ontogenezy. 
FZ_P1_W05 posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka oraz 
narządów zmysłów.  
FZ_P1_W07 zna aspekty rozwojowe aktów 
ruchowych człowieka w różnym ujęciu procesu 
sterowania, uczenia się i nauczania ruchów. 
FZ_P1_W11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji. 
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne w 
zakresie oceny narządu ruchu.FZ_P1_U13 potrafi 
wskazać, opisać i wyjaśnić mechanizmy 
kształtowania się wzorców ruchowych.  
FZ_P1_U14 potrafi interpretować wiedzę z zakresu 
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zmian patologicznych dla potrzeb diagnostyki 
funkcjonalnej  
FZ_P1_U16 potrafi przeprowadzić kinezjologiczną 
analizę aktów ruchowych człowieka pod kątem 
procesu uczenia i nauczania ruchów z 
uwzględnieniem różnych aspektów  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń.  
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów 
źródłowych, indywidualne projekty studenckie, 
omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja 
multimedialna, omawianie przypadków, film, 
ćwiczenia laboratoryjne, pacjent wirtualny, pacjent 
symulowany, eksperyment, 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Indywidualne lub zespołowe pisemne prace 
semestralne, test wiedzy, ocena umiejętności 
praktycznych. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady- zaliczenie semestr III, ćwiczenia 
praktyczne- zaliczenie z oceną, semestr III 
Egzamin - semestr III 
Zaliczenie na podstawie oceny pisemnych prac 
semestralnych , egzamin: testu wyboru oraz 
ciągła ocena postępów wiedzy, umiejętności i 
kompetencji studenta. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) Kinezjologia układu ruchu człowieka  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kinezjologia jako nauka o podłożu i mechanizmach 
ruchów człowieka. Jedno- i wielostawowy aparat 
ruchu. Czynność bioelektryczna i mechaniczna 
mięśni oraz możliwości jej oceny. Kontrola 
dowolna pojedynczego mięśnia. Wzorce ruchów 
jednostawowych. Charakterystyka i rodzaje 
odruchów. Sterowanie ruchami w pętli otwartego  
i zamkniętego sprzężenia zwrotnego. Problemy 
sterowania ruchami w stanach patologicznych. 
Zaburzenia funkcjonalne i strukturalne w 
dysfunkcjach narządu ruchu. Zaburzenia 
pierwotne i wtórne. Znaczenie czynnika bólowego 
w patomechaniźmie tych zaburzeń. Kinezjologia 
fizjologicznych ruchów lokomocyjnych z 
uwzględnieniem przyczyn zaburzeń chodu. 
Charakterystyka chodu fizjologicznego i 
patologicznego. Zaawansowana analiza chodu w 
wybranych stanach patologicznych. Kontrola 
ruchów lokomocyjnych. Przyczyny zaburzeń 
chodu. Rodzaje chodu patologicznego. 
Kinezjologia stopy w różnych zniekształceniach. 
Budowa i funkcja ręki Zdolności manipulacyjne. 
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Rozwój funkcji ręki w ontogenezie. Ocena funkcji 
ręki (jakość chwytu, wartość chwytu, możliwości 
manipulacyjne). Chwyty patologiczne, aktywna i 
pasywna niewydolność chwytu. Kompensacja 
upośledzeń chwytu. Kształtowanie się lateralizacji. 
Motoryczność człowieka: Rozwój poszczególnych 
zdolności motorycznych w ontogenezie i ich rola w 
życiu codziennym. Podstawowe sposoby oceny 
zdolności motorycznych. Zaburzenia  wybranych 
parametrów zachowań motorycznych u osób z 
różnymi dysfunkcjami ruchowymi. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Bober T. Zawadzki A.: Biomechanika układu 

ruchu człowieka, Wyd. BK 2001. 
2. Osiński W. (red.): Motoryczność człowieka - 

jej struktura, zmienność i uwarunkowania. 
AWF, Poznań, 1993. 

Uzupełniająca 
1. Joseph E. Muscolino. Kinesiology: The 

Skeletal System and Muscle Function. Elsevier 
2006. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (30h) 
- wykłady 20h 
- ćwiczenia 10h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela:  
- przygotowanie do zajęć: 15h 
Łączny nakład pracy studenta: 45h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia/profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Inne nauki medyczne (others medical 
sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS  

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20 h ćwiczenia medyczne 

12 Koordynator mgr Zdzisław Wolak 

13 Prowadzący mgr Zdzisław Wolak  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie  

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W06 student posiada wiedzę, ogólną, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcji  układów 
człowieka: krążenia, oddechowego, CUN w 
aspekcie stanów zagrożenia życia 
FZ_P1_W15 student potrafi wyjaśnić mechanizm 
zaburzeń strukturalnych wywołanych chorobą 
lub urazem oraz podstawowe reakcje człowieka 
na chorobę 
FZ_P1_W19 student zna zasady udzielania 
medycznej pomocy przedlekarskiej 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U15 student potrafi rozpoznać stany 
zagrożenia życia i udzielać medycznej pomocy 
przedlekarskiej 
FZ_P1_U01 student umie samodzielnie wykonać 
zabiegi z zakresu resuscytacji z elementami 
terapii manualnej 
FZ_P1_U12 student posiada umiejętności 
diagnostyczne w zakresie oceny sprawności 
układów decydujących o życiu oraz umiejętności 
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terapeutyczne odpowiadające potrzebom 
chorych w głównych stanach zagrożenia  
zdrowia i życia. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K04  student potrafi zwrócić się o pomoc 
do osoby bardziej doświadczonej lub specjalisty 
FZ_P1_K01 student rozumie konieczność 
ustawicznego kształcenia się i rozwoju 
zawodowego 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne, zadania 
realizowane indywidualnie i zespołowo, studium 
przypadku, prezentacje multimedialne  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy i kompetencji studentów na 
podstawie testu , ocena umiejętności 
praktycznych na podstawie wykonania symulacji 
sytuacji ratowniczej na fantomie 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
3 pkt. – zadanie wykonane samodzielnie, 
zgodnie z  zasadami zapewniające wysoką 
jakość pomocy (ocena bardzo dobra) 
2 pkt – zadanie wykonane z niewielkim 
ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, 
zgodnie z zasadami i wytycznymi (ocena dobra). 
1 pkt. – wykonanie zadania wymagało 
ukierunkowania i pomocy nauczyciela, 
wykonane zgodnie z wytycznymi (ocena 
dostateczna) 
0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 
(ocena niedostateczna) 
Podsumowanie punktów z testu : 
100-89 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
88 – 84% – max ilości punktów - plus dobry 
83 – 70% – max ilości punktów – dobry 
69 – 65% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
64 - 60% – max ilości punktów – dostateczny 
Ocena końcowa stanowi średnią osiągniętych 
wyników z tym że osiągnięcie oceny 
niedostatecznej z umiejętności skutkuje 
niezaliczeniem przedmiotu. 
 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej i 
praktycznej, na ocenę 
Uczestniczenie w ćwiczeniach praktycznych jest 
obowiązkowe w 100 % w przypadku 
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usprawiedliwionej nieobecności zajęcia należy 
odrobić w innym terminie ustalonym z 
wykładowcą. 
W trakcie ćwiczeń praktycznych ocenie 
podlegają: 
- aktywność studenta, odpowiedzi ustne 
- wykonywanie rękoczynów resuscytacyjnych 
- rozwiązywanie symulowanych sytuacji na 
fantomach 
- jakość podejmowanych interwencji 
resuscytacyjnych i doraźnych w zagrożeniu 
zdrowia w warunkach symulowanych. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zasady pierwszej pomocy  przedlekarskiej w 
nagłych zdarzeniach, wypadkach, katastrofach.  
Definicja  i mechanizmy śmierci. Rozpoznawanie 
nagłego zatrzymania krążenia, niedrożności 
oddechowej i ostrej niewydolności krążenia. 
Warunki prowadzenia reanimacji, postępowanie 
z nieprzytomnym. Sztuczna wentylacja płuc – 
metody bezprzyrządowe i przyrządowe. Worek 
Ambu- zasady działania. Pośredni masaż serca. 
Reanimacja we wszystkich grupach wiekowych.  
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w 
stanach nagłej utraty przytomności, omdleniach, 
drgawkach udarze mózgu, ostrych stanach 
chorobowych, krwotokach urazach, złamaniach, 
zwichnięciach, rażeniu prądem, piorunem, 
oparzeniach.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia medyczne 
Zasady pierwszej pomocy w nagłych 
zdarzeniach, wypadkach, katastrofach. Nagłe 
zatrzymanie krążenia. Proces umierania. 
Definicja śmierci. Mechanizmy śmierci. Klasyczna 
i nowa definicja śmierci. Rozpoznawanie 
nagłego zatrzymania krążenia. Warunki 
prowadzenia reanimacji. Postępowanie z 
nieprzytomnym. Technika ułożenia bocznego 
podpartego. Uraz kręgosłupa. Udrożnienie 
górnych dróg oddechowych – sposoby 
bezprzyrządowe. Przyczyny i rozpoznanie 
częściowej /całkowitej niedrożności oddechowej. 
Technika rękoczynu Heimilcha. Sztuczna 
wentylacja płuc – metody bezprzyrządowe i 
przyrządowe. Ocena skuteczności sztucznej 
wentylacji. Worek Ambu – zasady stosowania. 
Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia. 
Rozpoznanie ostrej niewydolności krążenia. 
Pośredni masaż serca.  Reanimacja 
noworodków, dzieci, kobiet ciężarnych. Nagła 
utrata przytomności. Omdlenie. Udar mózgowy, 
napad drgawkowy. Ostre stany chorobowe – 
zawał m. sercowego, stany śpiączkowe, obrzęk 
krtani, astma. Utonięcie. Zachłyśnięcie. Rażenie 



60 
 

prądem i piorunem. Uraz – rana, krwotok, 
wstrząs krwotoczny. Tamowanie krwotoku, 
bandażowanie. Zwichnięcia, złamania 
otwarte/zamknięte. Uraz kręgosłupa. 
Wyjmowanie ofiar wypadków samochodowych.   
Oparzenia.      

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i 
automatyczna defibrylacja zewnętrzna / Polska 
Rada Resuscytacji – Kraków 2014 
2.Pierwsza pomoc, podręcznik dla studentów – 
Mariusz Goniewicz PZWL 2011 
3.Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 
www.prc.krakow.pl 
Uzupełniająca: 
1. Medycyna ratunkowa i katastrof – red. A. 
Zawadzki, PZWL 2011 
2.Podręcznik pierwszej pomocy / Barry Davies / 
wyd. KDL – Warszawa 2005 
3.Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych / 
Tod Schimelpfening / wyd. Bellona 2009 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (20h) 
- ćwiczenia medyczne: 20h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (30h)       
- przygotowanie do zajęć, analiza literatury 
- przygotowanie do zaliczenia 

Łączny nakład pracy studenta: 50h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Psychologia 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 14.4 Psychologia (Psychology and Behavioural 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 35h: wykłady 15h, ćwiczenia 20h 

12 Koordynator dr hab. Janusz Zdebski 

13 Prowadzący dr hab. Janusz Zdebski,  mgr Jolanta Pikul Witek   

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W16, zna i potrafi zdefiniować oraz 
interpretować podstawowe pojęcia z zakresu 
psychologii ogólnej oraz rozwoju 
psychomotorycznego. Zna podstawowe pojęcia i 
posiada wiedzę z zakresu uczenia się i nauczania 
oraz psychopedagogicznych aspektów pracy 
fizjoterapeuty. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U09 potrafi komunikować się z pacjentami 
w każdym wieku, z ich rodzinami, ze specjalistami, 
współpracownikami; w trosce o jakość procesu 
rehabilitacyjnego w aspekcie zdrowia 
psychofizycznego pacjenta.  
FZ_P1_U10 potrafi rozpoznać i zinterpretować 
podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepełnosprawnej w życiu społecznym. Potrafi 
udzielić porady osobom z nieodwracalną 
dysfunkcją lub przewlekłą chorobą w zakresie 
trybu życia oraz postępowania. 
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Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K03 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się oraz pracę nad rozwojem 
osobistym i zawodowym. Potrafi właściwie ocenić 
swoją wiedzę i kompetencje, jest świadomy 
swoich ograniczeń.  Potrafi zaplanować i 
poprowadzić rozwój swoich zasobów psychicznych 
ze względu na potrzeby pracy zawodowej 
fizjoterapeuty.  
FZ_P1_K14 okazuje szacunek wobec pacjenta i 
współpracowników. Przestrzega właściwych relacji 
z pacjentem i jego rodziną. Potrafi nawiązywać 
kontakty z innymi ludźmi, radzi sobie ze stresem 
związanym z wykonywaniem zawodu 
fizjoterapeuty. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, 
wykład konwersatoryjny, 
Ćwiczenia – praktyczne i problemowe dyskusje, 
studium przypadku- psychoedukacja, warsztaty 
samorozwoju. Samoocena procesu nabywania 
wiedzy. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Wykład- kolokwium zaliczeniowe.  
Egzamin końcowy- test. 
Ćwiczenia: 
Wiedza: kolokwium sprawdzające rozumienie 
podstawowych pojęć i prawidłowości 
psychologicznych. Pytania otwarte sprawdzające 
praktyczne zastosowanie wiedzy. Student może 
korzystać z własnych notatek. Przykładowe 
pytanie: Na jakie ważne aspekty w pracy 
fizjoterapeuty zwraca uwagę eksperyment nad 
efektem pierwszeństwa.  
Umiejętności: prezentacja ustna lub pisemna ( w 
zależności od liczebności grupy) porady 
psychoedukacyjnej wobec pacjenta wskazująca na 
wzajemne interakcje między zdrowiem fizycznym i 
psychicznym. Przykładowe pytanie: Wykorzystując 
model lęku wyjaśnij pacjentowi w jaki sposób 
utrwala u siebie wysoki poziom napięcia, który 
zaburza proces rehabilitacji. Jak może pacjent na 
poziomie psychiki włączyć się w proces 
rehabilitacji. 
Kompetencje: prezentacja ustna lub pisemna ( w 
zależności od liczebności grupy) własnych 
kompetencji psychologicznych; słabe i mocne 
strony fizjoterapeuty. Przedstawienie planu pracy 
nad sobą. Przykładowe pytanie: zidentyfikuj swoje 
schematy poznawcze, które mogą zakłócać 
komunikacje z pacjentem, jego rodziną, innymi. 
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21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykład: 90% obecności na zajęciach, zaliczenie 
przedmiotu w formie pisemnej na ocenę zgodnie z 
Regulaminem Studiów. Zaliczenie z oceną semestr 
I, egzamin semestr I. 
Ćwiczenia: 
100 -90% max ilości punktów – ocena bardzo 
dobra 
89- 85 max ilości punktów – ocena +dobra 
84- 70% max ilości punktów – ocena dobra 
69- 65 % max ilości punktów – ocena + 
dostateczna 
64 -55% max ilości punktów – ocena dostateczna 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Wybrane zagadnienia z psychologii poznawczej, 
rozwojowej, społecznej oraz klinicznej i 
defektologicznej wyjaśniające zachowanie 
pacjenta w kontekście jego rozwoju, możliwości 
poznawczych oraz uwarunkowań emocjonalno-
motywacyjnych. Funkcjonowanie człowieka w 
szeroko rozumianej sytuacji trudnej (choroby, 
stresu, urazu). Psychologia osobowości i 
komunikacji w aspekcie przyszłej roli zawodowej 
fizjoterapeuty. Autodiagnoza własnego profilu 
osobowości studenta oraz zdolności 
komunikacyjnych. Relacja pacjent – 
fizjoterapeuta.  Psychoedukacja pacjenta. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Psychologia jako nauka. Przedmiot, cele, metody 
badawcze. Działy w psychologii, obszary 
zainteresowań, prawidłowości psychologiczne. 
Psychologia procesów poznawczych, ich wpływ na 
rozumienie zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji.  
Psychologia emocji i motywacji, najważniejsze 
prawidłowości i zjawiska wyjaśniające 
funkcjonowanie pacjenta i fizjoterapeuty. 
Osobowość człowieka, koncepcja 
psychoanalityczna Freuda. Mechanizmy obronne; 
podział, ich funkcja w rozwoju jednostki. Obraz 
samego siebie- definicja, czynniki kształtujące. 
Wpływ samooceny na formułowanie dojrzałej 
osobowości. Koncepcja osobowości Rogersa. Inne 
paradygmaty w poznawaniu i wyjaśnianiu 
mechanizmów ludzkiego działania.   Psychologia 
zdrowia. Zdrowie jako dobrostan, podejście 
holistyczne. Choroba jako sytuacja trudna. 
Przewlekły stres. Choroby psychosomatyczne. 
Typy, rodzaje zaburzeń nerwicowych i 
psychotycznych. Praca z pacjentem zaburzonym, 
niepełnosprawnym. Rehabilitacja psychologiczna i 
psychoterapia. Psychologia społeczna i 
komunikacja międzyludzka. Asertywność, prawa 
własne, prawa innych. Zachowania agresywne; 
źródła i konsekwencje w relacjach międzyludzkich. 
Bariery w komunikacji, bariery nadawcy i 
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odbiorcy, główne typy barier. Koncepcja oparta o 
proces komunikacji  Berna. Syndrom wypalenia 
zawodowego. Przyczyny, objawy, etapy wypalenia 
zawodowego, sposoby przeciwdziałania. Skutki 
wypalenia zawodowego. 
Ćwiczenia  
Ćwiczenia wprowadzające - co dają fizjoterapeucie 
wiedza i umiejętności psychologiczne? 
Wprowadzenie w techniki i metody pracy w trakcie 
ćwiczeń, ustalenie wymagań i sposobu zaliczania. 
Możliwości wykorzystania różnych paradygmatów  
psychologii w pracy fizjoterapeuty w zakresie 
rozwoju własnego oraz pomocy udzielanej 
pacjentom. Psychologia poznawcza. 
Spostrzeganie, uwaga, pamięć, mowa i myślenie, 
uczenie się i samokształcenie. Rozwojowe ujęcie 
tych funkcji, prawidłowości i zaburzenia w ich 
funkcjonowaniu. Emocje i motywacje. Emocje- 
klasyfikacja, komponenty fizjologiczne, wpływ 
emocji na procesy poznawcze i sprawność 
działania. Dojrzałość emocjonalna. Motywacja- 
charakterystyka procesu, konflikty jako źródło 
motywacji, potrzeby i wartości jako motywy, 
teoria potrzeb Masolowa. Motywacja pacjenta do 
współpracy z fizjoterapeutą w procesie terapii. 
Osobowość pacjenta i fizjoterapeuty. Struktura 
osobowości, składniki - temperament, charakter, 
zdolności, postawy, inteligencja. Cechy dojrzałej 
osobowości, czynniki ją kształtujące. Test 
osobowości Eysencka. Poznanie własnych cech 
osobowości- ekstrawersji, introwersji, neurotyzmu, 
zrównoważenia. Analiza własnych zasobów 
psychicznych w kontekście wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty z uwzględnieniem wyników testu. 
Praca fizjoterapeuty z pacjentem w różnym wieku- 
umiejętność koncentracji pacjenta, sposoby 
motywowania zależne od wieku pacjenta. 
Samoocena. Przystosowanie się do nowej sytuacji, 
strategie radzenia sobie z niepełnosprawnością. 
Uszkodzenie ciała osoby niepełnosprawnej jako 
problem psychologiczny. Stres pozytywny i 
negatywny, przyczyny, symptomy, skutki. Choroby 
psychosomatyczne.  Konstruktywne radzenie sobie 
ze stresem. Zdrowy styl życia. Psychoedukacja 
pacjenta i jego rodziny. Komunikacja niewerbalna. 
Przestrzeń człowieka- fizjoterapeuta w przestrzeni 
intymnej pacjenta. Mimika, gesty, postawy, 
nawiązywanie kontaktu. Strój. Komunikacja 
werbalna. Style komunikowania. Umiejętność 
słuchania. (ćwiczenia praktyczne). Rozwój 
społeczno- moralny. Ewaluacja zajęć. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Formański J. Psychologia.  PZWL Warszawa 
1998. 
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2. Kowalik S.  Psychologia rehabilitacji WAiP 
Warszawa 2007. 

3.Gerrig R., Zimbardo P. Psychologia i życie. PWN 
Warszawa 2006.  
Uzupełniająca 
1. Szewczyk W. Rozumieć siebie i innych- zarys 
psychologii. BIBLOS, Tarnów 1998. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia  

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (35h) 
-wykłady 15 h 
- ćwiczenia: 20h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (20h)      
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury, przygotowanie do egzaminu 
- Łączny nakład pracy studenta:                
55h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Patologia ogólna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.0 Nauki medyczne (Medical Sciences) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia  praktyczne  

12 Koordynator lek. med. Liliana Czapkowicz-Gryszkiewicz 

13 Prowadzący lek. med. Liliana Czapkowicz-Gryszkiewicz 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia.  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W09 zna podstawowe pojęcia z zakresu 
patologii ogólnej i głównych zmian 
patofizjologicznych.  
FZ_P1_W10 zna metody opisu podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych w stopniu 
umożliwiającym racjonalne planowanie procesu 
usprawniania.  
FZ_P1_W15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wywołanych chorobą oraz 
podstawowe reakcje człowieka na chorobę. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady  osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą chorobą  
w zakresie trybu życia oraz postępowania. 
FZ_P1_U22 potrafi interpretować wyniki 
podstawowych badań klinicznych. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę.  
FZ_P1_K22 przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia oraz wszelkich praw pacjenta 
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19 Stosowane metody dydaktyczne ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne, 
dyskusja 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie ustnej odpowiedzi, 
kolokwium pisemnego z pytaniami otwartymi oraz  
samodzielnego opracowania zadanych tematów. 
Kryterium oceny: ocena pozytywna - uzyskanie 
minimum 60% prawidłowych odpowiedzi. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Ćwiczenia praktyczne – zaliczenie z oceną. 
Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej. 
Kryterium oceny: uzyskanie minimum 60% 
prawidłowych odpowiedzi.   

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Umiejętność opisu i interpretacji podstawowych 
pojęć z zakresu patologii ogólnej i głównych zmian 
patofizjologicznych w stopniu ułatwiającym 
zrozumienie problematyki zmian patologicznych w 
różnych schorzeniach. Umiejętność 
wykorzystywania wiedzy z zakresu patologii 
ogólnej w procesie rehabilitacji pacjenta. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne  
Podstawowe pojęcia – zdrowia, choroby, śmierci: 
klinicznej i biologicznej. Klasyfikacja chorób, 
kryteria zjawisk chorobowych, objawy, rokowanie, 
przebieg i zejście choroby. Czynniki 
chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne- 
mechanizm ich działania, czynnik psychiczny w 
powstawaniu, rozwoju i przebiegu choroby. Rola 
czynników genetycznych i środowiskowych w 
powstawaniu chorób. Odczyn zapalny, regulacja 
odpowiedzi zapalnej. Podział zapaleń. Zakażenia. 
Patogeneza ogólna- metody badania procesów 
patologicznych. Podstawowe pojęcia z zakresu 
immunologii: odczynowość ustroju, odporność 
swoista i nieswoista, odpowiedź komórkowa i 
humoralna. AIDS- nabyta utrata odporności. 
Choroby na tle autoimmunizacyjnym, modulacja 
odpowiedzi immunologicznej. Alergia- mechanizm 
reakcji alergicznych. Zmiany postępowe i 
wsteczne. Zaburzenia krążenia. Choroba 
nowotworowa- etiopatogeneza i immunologia 
nowotworów, występowanie nowotworów, 
przerzuty nowotworowe, markery nowotworowe. 
Zaburzenia termoregulacji: gorączka, hipertermia, 
hipotermia. Podstawy patofizjologii układu 
nerwowego- zaburzenia najważniejszych funkcji 
układu nerwowego, etiologia i patomechanizm 
chorób ośrodkowego układu nerwowego. 
Zaburzenia czucia i ból. Choroby układu krążenia: 
wady serca wrodzone i nabyte choroba 
niedokrwienna serca, zawał serca, kardiomiopatie, 
zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność 
krążenia, nadciśnienie tętnicze. Wstrząs 
kardiogenny. Patologia ogólna układu 
oddechowego. Zaburzenia wentylacji, dyfuzji i 
perfuzji. Choroby układu oddechowego: zapalenia 
płuc, astma oskrzelowa, POChP, odma opłucnowa, 
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gruźlica, niewydolność oddechowa. Zespoły 
zaburzeń czynności płuc: mechaniki oddychania, 
osłabienia mięśni oddechowych, hemodynamiki 
krążenia płucnego. Patologia ogólna przewodu 
pokarmowego, układu moczowego, gruczołów 
wydzielania wewnętrznego. Choroby krwi i układu 
krwiotwórczego. Cukrzyca. Otyłość. Zespół 
metaboliczny. Choroby reumatyczne. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Domagała W., Chosia M., Urasińska E.: 

Podstawy patologii. PZWL. Warszawa 2011. 
2. Gajewski P. (red.) Interna Szczeklika.: 

Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna 
Praktyczna 2014. 

3. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. (red.): 
Choroby wewnętrzne. PZWL 2009. 

Uzupełniająca  
1. Spodaryk K.: Patologia narządu ruchu. PZWL, 

Warszawa 2002.  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (18h): 
- ćwiczenia praktyczne 18h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela (18h):       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 6h 
- opracowanie zadanych tematów: 6h 
- przygotowanie do kolokwium: 6h. 
Łączny nakład pracy studenta: 36h (1 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Pedagogika  

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

05.7 Pedagogika, Pedagogika porównawcza 
(Educational Sciences, Comparaive Education) 

5 Kod Erasmusa   

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator mgr Beata Nowak 

13 Prowadzący mgr Beata Nowak 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   nie  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  tak  

17 Wymagania wstępne 
 
Wiedza ze szkoły ponadgimnazjalnej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 38 zna podstawowe pojęcia  z zakresu 
uczenia  się i nauczania i potrafi je objaśnić, zna 
psychopedagogiczne aspekty pracy fizjoterapeuty   
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U08 potrafi  pracować w zespole 
interdyscyplinarnym 
FZ_P1_U09 potrafi nawiązywać  kontakt                         
z pacjentem, jego rodziną i współpracownikami 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 01 rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie w zawodzie fizjoterapeuty 
FZ_P1_K02 wykazuje chęć  samokształcenia  przez 
całe życie w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych  
FZ_P1_K03 potrafi  krytycznie ocenić swoją wiedzę        
i umiejętności  i zaplanować ścieżkę rozwoju 
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FZ_P1_K06 szanuje godność pacjenta                         
i współpracowników 
FZ_P1_K17 dostrzega potrzeby pacjentów                    
i współdziała w ich zaspokajaniu                             

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody eksponujące: prezentacje 
multimedialne, filmy edukacyjne, teksty  z 
literatury pedagogicznej, artykuły z czasopism i 
Internetu. 
Ćwiczenia :metoda problemowa, praca                     
z tekstem, studium przypadku, dyskusja, burza 
mózgów 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie aktywności na 
zajęciach i referatu / lub prezentacji 
multimedialnej/. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Ćwiczenia - zaliczenie z oceną po złożeniu referatu 
lub prezentacji multimedialnej 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Skuteczne nauczanie i wychowanie, kształtowanie 
aktywnej postawy studenta, relacje fizjoterapeuta  
- pacjent / na przykładzie wychowawca – uczeń/.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pedagogika jako nauka, przedmiot, zadania, 
subdyscypliny pedagogiczne, związek pedagogiki         
z innymi naukami, potrzeba interdyscyplinarnej 
wiedzy Podstawowe pojęcia w pedagogice: 
edukacja, wychowanie, dziedziny wychowania, 
kształcenie, nauczanie, uczenie się, socjalizacja,  
środowisko wychowawcze. Metody badań 
pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
diagnozy. Indywidualny i społeczny aspekt 
wychowania. Proces kształcenia, ogólna 
charakterystyka, strategie nauczania, uczenia się, 
główne zasady nauczania, cele kształcenia. 
Metody nauczania. Rola oceny w procesie 
nauczania      i uczenia się. Aktualne problemy 
oświaty. Pojęcie środowiska wychowawczego, jego 
rodzaje i wpływ na rozwój osobowości ucznia. 
Problemy                               w funkcjonowaniu 
klasy jako środowiska wychowawczego, w tym 
uczniowie nieakceptowani, dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, trudne zachowania 
uczniów oraz pomoc pedagogiczno – 
psychologiczna organizowana                 w szkole. 
Kompetencje współczesnego nauczyciela, 
działania na rzecz własnego rozwoju. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Ciechaniewicz W. /red/ Pedagogika. 

Podręcznik dla szkół medycznych, Warszawa 
PZWL 2000,  

2. Pilch T. /red/, Encyklopedia pedagogiczna,  
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Warszawa Wydawnictwo Akademickie "Żak", 
2005 
 

Uzupełniająca 
1. Knowles M.S., Holton E.F., Edukacja 

dorosłych. Podręcznik akademicki, Warszawa 
PWN 2009 

2.  Ziemska M. Postawy rodzicielskie, Warszawa 
Wiedza Powszechna 1973 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Ćwiczenia praktyczne 20 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 12 h 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego 8 h 
Przygotowanie referatu  5h 
Łączny nakład pracy studenta: 45 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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P R Z E D M I O T Y  K I E R U N K O W E  

 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania 
ruchu: Metodyka nauczania ruchu 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 16.1 Wychowanie fizyczne, sport (Physical 
Education, Sport Science) 

6 Punkty ECTS 
4 ECTS w tym:  
semestr I: 2 ECTS,  
semestr II: 2 ECTS   

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I, II 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 

65h w tym: 
semestr I  35h:  
wykłady 15h, ćwiczenia praktyczne 20h 
semestr II 30h:  
wykłady 10h, ćwiczenia praktyczne 20h 

12 Koordynator prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Madejski 

13 Prowadzący 
prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Madejski, 
mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 
Umiejętności ruchowe nabyte w ramach treści 
programowych wychowania fizycznego 
realizowanego w szkole ponadgimnazjalnej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 07 zna aspekty rozwojowe ruchów 
człowieka w różnym ujęciu procesu uczenia się i   
nauczania. 
FZ_P1_W 30 posiada podstawową wiedzę i zna 
terminologię nauk o zdrowiu, w tym z zakresu 
fizjoterapii oraz o kulturze fizycznej. 
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FZ_P1_W 33 potrafi wykorzystać różne formy 
aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i 
kontrolowaniu procesu opanowywania 
umiejętności ruchowych uwzględniając znane 
aspekty rozwojowe aktów ruchowych człowieka 
oraz zasady procesu uczenia i nauczania ruchów. 
FZ_P1_W 37 zna metodykę nauczania ruchu w 
aspekcie metod, zasad, form organizacyjnych i 
środków 
FZ_P1_W 38 zna podstawowe pojęcia i posiada 
wiedzę z zakresu uczenia się i nauczania oraz 
psychopedagogicznych aspektów pracy 
fizjoterapeuty, głównie w odniesieniu do 
nauczania ruchu 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 13 potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania wzorców ruchowych 
oraz faz nauczania nawyków ruchowych. 
FZ_P1_U 25 potrafi prezentować i uczyć 
prawidłowej techniki ruchu w oparciu o posiadane 
podstawowe umiejętności ruchowe z zakresu 
wybranych form aktywności prozdrowotnej, 
rekreacyjnej i sportowej. 
FZ_P1_U 26 potrafi wykorzystać różne formy 
aktywności w nauczaniu ruchów oraz w 
planowaniu i kontrolowaniu przebiegu procesu 
opanowania umiejętności ruchowych. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego. 
FZ_P1_K 11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę. 
FZ_P1_K 12 potrafi pracować w zespole, 
współdziałać i przyjmować w nim różne role. 
FZ_P1_K 15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie optymalnych wyników 
postępowania fizjoterapeutycznego. 
FZ_P1_K 16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacja multimedialna, pokaz,    
działanie praktyczne - indywidualne i grupowe, 
praca z podręcznikiem 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Metody sprawdzania: 
Wykład:  
egzamin ustny  
Ćwiczenia praktyczne: 
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Test jednokrotnego wyboru z dodatkowymi 
pytaniami otwartymi, zaliczenie praktyczne. 
Przygotowanie referatu lub prezentacji, konspektu 
ćwiczeń. Samoocena i ocena przez kolegów. 
Przedłużona obserwacja postaw i zachowań 
studenta podczas zajęć. 
 
Kryteria oceny efektów kształcenia: 
Test jednokrotnego wyboru z dodatkowymi 
pytaniami otwartymi. 
Kryteria oceny: 
100 – 90 % – bardzo dobry 
89 – 85% – plus dobry 
84 – 71% – dobry 
70 – 66% – plus dostateczny 
60 – 65% – dostateczny 
Zaliczenie praktyczne z zakresu pozycji 
wyjściowych do ćwiczeń, ćwiczeń kształtujących, 
propriocepcji i innych objętych programem zajęć 
(wg indywidualnej karty oceny). 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną, semestr I i II, egzamin semestr 
II. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność 
na zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów, 
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do 
zajęć, pozytywne zaliczenie sprawdzianów i 
konspektów, pozytywnie zdany egzamin ustny  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Miejsce fizjoterapii w naukach kultury fizycznej, 
funkcje aktywności fizycznej w ontogenezie, 
społeczny zasięg form uczestnictwa w niej. 
Pedagogiczne normy związane z nauczaniem 
ruchu. Podstawowe cele, zadania, zasady, 
metody, formy i środki nauczania czynności 
ruchowych u osób zdrowych i niepełnosprawnych. 
Ogólna charakterystyka procesu edukacji 
fizycznej, uczenia się i nauczania. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Semestr I 
Kultura fizyczna i jej rozumienie oraz miejsce 
fizjoterapii, jako formy uczestnictwa w kulturze 
fizycznej. Motoryczność ludzka i jej struktura, 
uczenie się motoryczne. Umiejętności ruchowe, ich 
miejsce i rola w aktywności fizycznej człowieka 
zdrowego i niepełnosprawnego. Wpływ aktywności 
fizycznej oraz hipokinezji i akinezji na organizm. 
Potrzeby rozwojowe i wychowawcze w 
poszczególnych okresach rozwoju 
ontogenetycznego oraz wskazówki dla 
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prowadzącego zajęcia w tych grupach. Funkcje 
aktywności fizycznej w ontogenezie. 
Semestr II 
Proces edukacji fizycznej, jego struktura i 
prakseologiczny model. Planowanie pracy. Zasady, 
metody i formy stosowane w procesie edukacji 
fizycznej. Osobowość, typologia, style kierowania, 
przyczyny niepowodzeń w pracy nauczyciela. 
Bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych, 
przyczyny wypadków, odpowiedzialność 
prowadzącego zajęcia ruchowe za wypadki. 
Uczestnictwo w kulturze fizycznej osób 
niepełnosprawnych. 
Ćwiczenia praktyczne 
Semestr I 
Wybrane zagadnienia dotyczące budowy i 
czynności narządu ruchu: terminologia dotycząca 
położenia anatomicznego, funkcja statyczna, 
napięcie nerwowo-mięśniowe- odruchy. Akty 
ruchowe w ujęciu rozwojowym, kinezjologicznym i 
ruchowym. Wpływ aktywności fizycznej na 
organizm człowieka. Zapoznanie z podstawowymi 
zdolności motorycznymi, metodami ich 
kształtowania. Health - related fitness. Ocena 
sprawności fizycznej oraz sprawności 
ukierunkowanej na zdrowie. Posługiwanie się 
testami i próbami czynnościowymi (Eurofit, Senior 
Fitness Test, próba ortostatyczna). Ćwiczenia 
ruchowe w profilaktyce i terapii. Nauczanie 
czynności ruchowych. Nawyk ruchowy. 
Zapoznanie z rodzajami ćwiczeń, zasadami  
budowy lekcji. Konstruowanie i opisywanie 
ćwiczeń. Konstruowanie celów lekcji. Opanowanie 
praktyczne pozycji wyjściowych do ćwiczeń. 
Adaptacja pozycji wyjściowych do ćwiczeń dla 
potrzeb fizjoterapii. Klasyfikacja ruchów. Ćwiczenia 
kształtujące w różnych grupach wiekowych. 
Ćwiczenia kształtujące: ramion szyi, tułowia i nóg. 
Gry i zabawy ruchowe w fizjoterapii.  
Semestr II  
Możliwości nauczania czynności ruchowych u osób 
niepełnosprawnych. Potrzeby i możliwości 
kształtowania, doskonalenia i przywracania 
lokomocyjnych zdolności człowieka. Reedukacja 
chodu. Układ równowagi człowieka: sterowanie 
równowagą i postawą ciała, badanie układu 
równowagi. Rola i metodyka wykonywania 
ćwiczeń propriocepcji. Ćwiczenia propriocepcji dla 
kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem 
dysków sensomotorycznych, piłek gimnasty-
cznych, miękkich materacy oraz trampoliny. 
Wskazania i przeciwwskazania do treningu 
propriocepcji w rehabilitacji. Ćwiczenia statyczne, 
dynamiczne, równoważne, koordynacyjne w 
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fizjoterapii. Muzyka i taniec w procesie rehabilitacji 
- wybrane techniki taneczne w rehabilitacji 
pacjentów. Ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące. 
Szkoła pleców i trening kontroli motorycznej jako 
profilaktyka problemów posturalnych.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Kasperczyk T. i wsp. Zarys kinezjologii. In 

outline of Kinesiology. Wydawnictwo JET 
Kraków, 2016. 

2. Nowotny  J. Edukacja i reedukacja ruchowa. 
Wyd. Kasper, 2003. 

3. Nowotny J. i wsp. Kinezjologiczno- 
funkcjonalne aspekty rehabilitacji. Wyd. α- 
medica press, 2015. 

4. Stryła W., Pogorzała A. Ćwiczenia 
propriocepcji w rehabilitacji. PZWL Warszawa 
2014. 

5. Strzyżewski S. Proces kształcenia i 
wychowania w kulturze fizycznej. AWF, 
Katowice, 2013. 

6. Szopa J., Mleczko E., Żak S. Podstawy 
antropomotoryki. Wyd. PWN, 2000. 

7. Urniaż J. Ogólna metodyka nauczania ruchu. 
Wyd. OSW, Olsztyn, 2003. 

Uzupełniająca 
1. Bahrynowska - Fic J. Właściwości i metodyka 

ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki. PZWL 
Warszawa, 1999. 

2. Grabowski H. Teoria fizycznej edukacji. WSiP 
Warszawa, 1997. 

3. Groffik D. Metodyka stosowania ćwiczeń 
fizycznych w profilaktyce i terapii. AWF, 
Katowice, 2009. 

4. Lewandowski P., Rąglewska P. Trening 
stabilizacji głębokiej kręgosłupa. Rehabilitacja 
w praktyce, 4/2015, 30-35. 

5. Osiński W. Antropomotoryka. AWF, Poznań 
2003. 

6. Souchard P. Fizjoterapeutyczna metoda 
globalnych wzorców posturalnych. Wyd. 
Elsevier, 2011. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego-  
semestr I:  (35h) 
Wykłady:15h 
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Ćwiczenia praktyczne: 20h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
Semestr I: (20h) 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury: 5h 
Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych: 10h 
Przygotowanie do zaliczenia konspektu: 5h 
Łączny nakład pracy studenta semestr I:55h 
(2 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego-  
semestr II: (30h) 
Wykłady:10h 
Ćwiczenia praktyczne: 20h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr II: (30h) 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury: 10h 
Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych, 
egzaminu: 15h 
Przygotowanie do zaliczenia konspektu: 5h 
Łączny nakład pracy studenta semestr 
II:60h 
(2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr I : 1 ECTS 
semestr II: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   

 
  



78 
 

 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania 
ruchu: Gimnastyka podstawowa 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 16.1 Wychowanie fizyczne, sport (Physical 
Education, Sport Science) 

6 Punkty ECTS 

2 ECTS w tym: 
semestr I: 1 ECTS 
semestr II: 1 ECTS 
 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I, II 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 
36h, w tym: 
semestr I:  ćwiczenia praktyczne 18 h 
semestr II: ćwiczenia praktyczne 18 h 

12 Koordynator dr Renata Błyszczuk 

13 Prowadzący dr Renata Błyszczuk, mgr Kazimierz Mróz,  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W07, FZ_P1_W12, FZ_P1_W30, 
FZ_P1_W33, FZ_P1_W37 
Student zna zasady bezpieczeństwa, regulamin 
sali gimnastycznej, przyczyny wypadków oraz ich 
prawne konsekwencje, sposoby ochrony podczas 
ćwiczeń. Opanował wiedzę z zakresu: struktury i 
rodzajów ruchu, systematyki ćwiczeń w różnych 
aspektach, podziału i systematyki gimnastyki, 
struktury lekcji, podstawowych zasad, metod i 
form nauczania oraz konstruowania scenariuszy, 
konspektów. Zna toki lekcji różnych typów i 
rodzajów zajęć ruchowych. 
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Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 16, FZ_P1_U 25, FZ_P1_U 26,  
FZ_P1_U 27, FZ_P1_U 28, FZ_P1_U 29 
Potrafi zademonstrować klasyczne pozycje 
wyjściowe do ćwiczeń, pozycje i ruchy ramion. 
Posiada umiejętności w zakresie operowania 
różnymi ćwiczeniami kształtującymi (wolne, w 
parach, z przyborami na  przyrządach. Wykonuje 
podstawowe ćwiczenia stosowane (użytkowo 
sportowe) i umie połączyć je w zwarty układ. 
Umie konstruować proste piramidy i połączyć je w 
układ. Potrafi właściwie zastosować ochronę 
ćwiczącego. Zna i potrafi dobrać i zastosować 
ćwiczenia: uspokajające, relaksacyjne, 
kompensacyjne, rozciągające. Opanował 
umiejętność konstruowania scenariusza 
rozgrzewki, całej lekcji  oraz jej przeprowadzenia. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K01, FZ_P1_K03, FZ_P1_K05, FZ_P1_K14, 
FZ_P1_K16, FZ_P1_K24 
Docenia systematyczność w pracy nad swoją 
sprawnością. Bezpiecznie posługuję się przyborami 
i przyrządami. Potrafi właściwie i odpowiedzialnie 
ochraniać ćwiczących,  ocenić swoje umiejętności, 
współdziałać w zespole. Rozumie potrzebę dbania 
o własną sprawność fizyczną i higieniczny tryb 
życia.  Potrafi uczestniczyć we współzawodnictwie 
sportowym. Potrafi nawiązywać kontakty z innymi 
ludźmi. Samodzielnie wykonuje powierzone mu 
zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna 
i kompleksowa. 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze 
(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, 
programowego uczenia się). 
Metody nauczania: pokaz 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Semestr I 
Wiedza:  
test wielokrotnego wyboru 
opracowanie konspektu rozgrzewki 
Umiejętności:  
-demonstrowanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń, 
-układy ćwiczeń stosowanych (po 6 elementów): 
równoważnych, wolnych, w zwisach i podporach, 
skoki (1 wybrany), 
-Konstruowanie konspektu rozgrzewki i jej 
przeprowadzenie. 
Kompetencje społeczne: 
Systematyczny i aktywny udział w zajęciach 
Właściwa i odpowiedzialna asekuracja.  
Potrafi właściwie ocenić swoje umiejętności 
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Semestr II 
Wiedza: 
- sprawdzian pisemny – pytania otwarte 
- opracowanie konspektu zajęć ruchowych 
Umiejętności: 
 -Akrobatyka sportowa  - Demonstrowanie piramid 
(piramidy dwójkowe 5 piramid) 
-prowadzenie zajęć ruchowych wg. opracowanego 
konspektu (ćwiczenia usprawniające, intensywne 
formy zajęć, współczesne formy gimnastyki)  
Kompetencje społeczne: 
Systematyczny i aktywny udział w zajęciach 
Właściwa i odpowiedzialna asekuracja.  
Potrafi właściwie ocenić swoje umiejętności 
Umiejętność nawiązywania właściwej relacji z 
grupą. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Semestr I -  zaliczenie z oceną 
Wiedza:  
Test - 51% punktów 
Konspekt – poprawność 
Umiejętności:  
-sprawdzian praktyczny mini zawody 
-prowadzenie rozgrzewki – samoocena, ocena 
grupy 
Kompetencje społeczne: czynny udział 90% zajęć 
Umiejętność kierowania grupą 
Semestr II -  zaliczenie z oceną 
Wiedza: sprawdzian pisemny, pytania otwarte - 
51% punktów. Konspekt – poprawność 
Umiejętności: Akrobatyka sportowa - sprawdzian 
praktyczny, mini zawody(5 piramid dwójkowych), 
Prowadzenie zajęć ruchowych wg. konspektu  
Kompetencje społeczne: czynny udział 90% zajęć 
Umiejętność kierowania grupą 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Nauka i doskonalenie technik wykonania i 
metodyki nauczania: ćwiczeń porządkowo – 
dyscyplinujących, kształtujących, stosowanych, 
uspokajających, rozciągających, relaksacyjnych, 
kompensacyjnych. Posługiwanie się metodami  i 
formami. Komponowanie własnych układów: 
ćwiczeń kształtujących, ćwiczeń stosowanych: 
wolnych - na ścieżce gimnastycznej, ćwiczeń 
równoważnych - na listwie ławeczki lub 
równoważni, w zwisach i podporach, skoki. 
Akrobatyka sportowa – budowanie piramid 
dwójkowych. Nauka i doskonalenie umiejętności 
oraz metodyka nauczania w zakresie: gimnastyki 
podstawowej, gimnastyki ogólnie usprawniającej, 
współczesnych form gimnastyki.  Struktura lekcji, 
konstruowanie konspektów, prowadzenie części 
lekcji oraz całych jednostek. 
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Semestr I 
Bhp na zajęciach gimnastyki. Regulamin sali 
gimnastycznej, przyrządy i przybory – 
wyposażenie sali gimnastycznej. Podział 
gimnastyki, systematyka gimnastyki podstawowej 
wg Mazurka. Toki lekcji, budowa konspektu. 
Systematyka ćwiczeń dla potrzeb jednostki 
lekcyjnej. Podstawowe parametry ćwiczeń pozycja 
wyjściowa, przebieg ruchu, pozycja końcowa, 
tempo ćwiczeń, zapis ćwiczeń. Nauka i 
doskonalenie wykonania ćwiczeń porządkowo - 
dyscyplinujących: musztra elementarna, 
ustawienie grup przy przyrządach, podchodzenie i 
odchodzenie od przyrządów, noszenie i ustawianie 
przyrządów oraz sprzętu, formowanie kolumn 
ćwiczebnych. Nauka i doskonalenie wykonania 
ćwiczeń kształtujących we wszystkich pozycjach 
wyjściowych: wolne, z   przyborami, ze 
współćwiczącym. Nauka i doskonalenie wykonania 
ćwiczeń kształtujących we wszystkich pozycjach 
wyjściowych: na ławeczkach i  na drabinkach, przy 
muzyce i do muzyki. Nauka i doskonalenie 
wykonania ćwiczeń równoważnych na ławeczkach 
i listwie ławeczki: wejścia i wyskoki, chody, 
obniżanie środka ciężkości, półobroty, obroty, 
pozy, uniki, półwagi, wagi, zejścia i zeskoki. 
Nauka i doskonalenie wykonania ćwiczeń w 
zwisach i podporach na niskim  drążku, 
drabinkach: wejście na drążek wymykiem 
przodem. Nauka i doskonalenie wykonania 
ćwiczeń w zwisach i podporach na niskim  drążku, 
drabinkach: podpory, odmyk, zeskoki, podmykiem, 
zawrotne. 
Nauka i doskonalenie wykonania ćwiczeń 
akrobatycznych na ścieżce gimnastycznej: 
przewroty w przód i w tył, stanie na rękach, 
przerzut; bokiem. Skoki: przez kozła – rozkroczny, 
przez skrzynię: zawrotny, kuczny.  Prowadzenie 
ćwiczeń kształtujących wg opracowanych 
konspektów. 
Semestr II 
Akrobatyka sportowa – konkurencje. Budowanie 
piramid, konstruowanie mini programu (5 piramid 
dwójkowych). Formy intensyfikujące zajęcia: 
formy obwodowe, forma strumieniowa, formy 
torów przeszkód. Ćwiczenia z piłkami 
szwajcarskimi . Współczesne formy gimnastyki. 
Toki różnych typów lekcji. Konspekt, opracowanie 
i prowadzenie lekcji. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa  
1. Eider J. (1999), Nowoczesne formy ćwiczeń 

gimnastycznych. Uniwersytet Szczeciński. 
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2. Jezierski R., Rybicka A. (2002), Gimnastyka – 
Teoria i metodyka. AWF, Wrocław. 

3. Karkosz K. (1997), Gimnastyka. Systematyka, 
technika i metodyka wybranych ćwiczeń. 
AWF, Katowice. 

4. Mazurek L. (1980), Gimnastyka podstawowa. 
Sport i Turystyka,W- wa.  

Uzupełniająca 
1. Polak A, Gimnastyka. (2002), Uniwersytet 

Rzeszowski. 
2. Stawczyk Z.(2001)  Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. AWF Poznań. 
3. Bondarowicz M.,Owczarek S. (1997) Zabawy i 

gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSIP 
Warszawa. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr I (18h) 
ćwiczenia praktyczne 18h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr I :(10h) 
praca własna ( opracowanie: układów ćwiczeń 
stosowanych,  konspektu rozgrzewki): 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr I: 
28h (1 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr II: (18h) 
 ćwiczenia praktyczne 18h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr II (10h) 
|praca własna ( opracowanie: układów ćwiczeń 
stosowanych,  konspektu rozgrzewki): 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr II: 
28h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr I: 1 ECTS 
semestr II: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania 
ruchu: Podstawy gimnastyki sportowej 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 16.1 Wychowanie fizyczne, sport (Physical 
Education, Sport Science) 

6 Punkty ECTS 
2 pkt. ECTS  
 
 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I i II 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin 
semestr I:  ćwiczenia praktyczne 18 h 
semestr II: ćwiczenia praktyczne 18 h 

12 Koordynator Dr Renata Błyszczuk 

13 Prowadzący Dr Renata Błyszczuk: mgr Kazimierz Mróz,  

14 Język wykładowy Język polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 

Efekty kształcenia 
 
FZ_P1_W07,  
FZ_P1_W12,  
FZ_P1_W30,  
FZ_P1_W33,  
FZ_P1_W37,  
 
 
FZ_P1_U 16 
FZ_P1_U 25 
FZ_P1_U 26 
FZ_P1_U 27 
FZ_P1_U 28 
FZ_P1_U 29 
 
 

Wiedza: 
Student zna zasady bezpieczeństwa, regulamin 
sali gimnastycznej, przyczyny wypadków oraz ich 
prawne konsekwencje, sposoby asekuracji 
podczas  ćwiczeń. Opanował wiedzę z zakresu: 
struktury i rodzajów ruchu, systematyki ćwiczeń  
gimnastycznych, struktury lekcji, podstawowych 
zasad, metod i form nauczania oraz 
konstruowanie osnów lekcyjnych i  konspektów. 
Zna toki lekcji różnych typów i rodzajów zajęć 
ruchowych. 
Umiejętności: 
Potrafi zademonstrować  pozycje wyjściowe do 
ćwiczeń: w staniu, przysiadzie, klęku, siadzie i 
leżeniu. Umie wykonać  różnorodne ruchy ramion, 
tułowia, nóg. Posiada umiejętności w zakresie 
operowania różnymi ćwiczeniami kształtującymi 
(wolne, w parach, z przyborami typowymi i 
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FZ_P1_K01 
FZ_P1_K03 
FZ_P1_K05 
FZ_P1_K14 
FZ_P1_K16 
FZ_P1_K24 

nietypowymi oraz na  przyrządach. Wykonuje 
podstawowe ćwiczenia stosowane (użytkowo 
sportowe) i umie połączyć je w zwarty układ: na 
ścieżce, równoważni, drążku oraz wykonać 
podstawowe skoki: rozkroczny, kuczny i zawrotny. 
Umie konstruować proste piramidy i połączyć je w 
układ. Potrafi właściwie zastosować asekurację 
ćwiczącego. Zna i potrafi dobrać i zastosować 
ćwiczenia: uspokajające, relaksacyjne, 
kompensacyjne, rozciągające.  
Opanował umiejętność konstruowania scenariusza 
rozgrzewki, całej lekcji  oraz jej przeprowadzenia. 
Kompetencje społeczne: 
Docenia systematyczność w pracy nad swoją 
sprawnością. Bezpiecznie posługuję się 
przyborami i przyrządami. Potrafi właściwie i 
odpowiedzialnie ochraniać ćwiczących,  ocenić 
swoje umiejętności, współdziałać w zespole. 
Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność 
fizyczną i higieniczny tryb życia.  Uczestniczyć we 
współzawodnictwie sportowym. 
Potrafi nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. 
Samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania i 
właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna 
i kompleksowa. 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze 
(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, 
programowego uczenia się). 
Metody nauczania: pokaz 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Semestr I 
Wiedza:  
Sprawdzian teoretyczny 
opracowanie konspektu rozgrzewki 
Umiejętności:  
 -układy ćwiczeń na poszczególnych przyrządach 
-konstruowanie konspektu rozgrzewki i jej 
przeprowadzenie. 
Kompetencje społeczne: 
Systematyczny i aktywny udział w zajęciach 
Właściwa i odpowiedzialna asekuracja.  
Potrafi właściwie ocenić swoje umiejętności 
Semestr II 
Wiedza: 
- sprawdzian pisemny – pytania otwarte 
- opracowanie konspektu zajęć ruchowych 
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Umiejętności: 
-Akrobatyka sportowa  - Demonstrowanie piramid 
(piramidy dwójkowe 5 piramid) 
-prowadzenie zajęć ruchowych wg. opracowanego 
konspektu (ćwiczenia usprawniające, intensywne 
formy zajęć, współczesne formy gimnastyki)  
- prezentacja układu ćwiczeń na wybranym 
przyrządzie 
Kompetencje społeczne: 
Systematyczny i aktywny udział w zajęciach 
Właściwa i odpowiedzialna asekuracja.  
Potrafi właściwie ocenić swoje umiejętności 
Umiejętność nawiązywania właściwej relacji z 
grupą 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Semestr I -  zaliczenie z oceną 
Wiedza:  
sprawdzian - 51% punktów 
Konspekt - poprawność 
Umiejętności:  
-sprawdzian praktyczny mini zawody 
-prowadzenie rozgrzewki – samoocena, ocena 
grupy i prowadzacego 
Kompetencje społeczne: czynny udział 90% zajęć 
Umiejętność kierowania grupą 
Semestr II -  zaliczenie z oceną 
Wiedza: sprawdzian pisemny, pytania otwarte - 
51% punktów. Konspekt - poprawność 
Umiejętności: Akrobatyka sportowa - sprawdzian 
praktyczny, mini zawody(5 piramid dwójkowych), 
Prowadzenie zajęć ruchowych wg. konspektu  
Sprawdzian umiejętności na wybranym 
przyrządzie 
Kompetencje społeczne: czynny udział 90% zajęć 
Umiejętność kierowania grupą 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Nauka i doskonalenie technik wykonania i 
metodyki nauczania: ćwiczeń porządkowo – 
dyscyplinujących, kształtujących, stosowanych, 
uspokajających, rozciągających, relaksacyjnych, 
kompensacyjnych. Posługiwanie się metodami  i 
formami. Komponowanie własnych układów: 
ćwiczeń kształtujących, ćwiczeń stosowanych: 
wolnych - na ścieżce gimnastycznej, ćwiczeń 
równoważnych - na listwie ławeczki lub 
równoważni, w zwisach i podporach, skoki. 
Akrobatyka sportowa – budowanie piramid 
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dwójkowych. Nauka i doskonalenie umiejętności 
oraz metodyka nauczania w zakresie: gimnastyki 
podstawowej, gimnastyki ogólnie usprawniającej, 
współczesnych form gimnastyki.  Struktura lekcji, 
konstruowanie konspektów, prowadzenie części 
lekcji oraz całych jednostek. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Semestr I 
Bhp na zajęciach gimnastyki. Regulamin sali 
gimnastycznej, przyrządy i przybory – 
wyposażenie sali gimnastycznej. Podział 
gimnastyki, systematyka gimnastyki podstawowej 
wg Mazurka. Toki lekcji, budowa konspektu. 
Systematyka ćwiczeń dla potrzeb jednostki 
lekcyjnej. Podstawowe parametry ćwiczeń pozycja 
wyjściowa, przebieg ruchu, pozycja końcowa, 
tempo ćwiczeń, zapis ćwiczeń. Nauka i 
doskonalenie wykonania ćwiczeń porządkowo - 
dyscyplinujących: musztra elementarna, 
ustawienie grup przy przyrządach, podchodzenie i 
odchodzenie od przyrządów, noszenie i ustawianie 
przyrządów oraz sprzętu, formowanie kolumn 
ćwiczebnych. Nauka i doskonalenie wykonania 
ćwiczeń kształtujących we wszystkich pozycjach 
wyjściowych: wolne, z   przyborami, ze 
współćwiczącym. Nauka i doskonalenie wykonania 
ćwiczeń kształtujących we wszystkich pozycjach 
wyjściowych: na ławeczkach i  na drabinkach, 
przy muzyce i do muzyki. Nauka i doskonalenie 
wykonania ćwiczeń równoważnych na ławeczkach 
i listwie ławeczki oraz równoważni: wejścia i 
wyskoki, chody, obniżanie środka ciężkości, 
półobroty, obroty, pozy, uniki, półwagi, wagi, 
zejścia i zeskoki. 
Nauka i doskonalenie wykonania ćwiczeń w 
zwisach i podporach na niskim  drążku, 
drabinkach: wejście na drążek wymykiem 
przodem. Nauka i doskonalenie wykonania 
ćwiczeń w zwisach i podporach na niskim  drążku, 
drabinkach: podpory, odmyk, zeskoki, 
podmykiem, zawrotne, zwisy i półzwisy. 
Nauka i doskonalenie wykonania ćwiczeń 
zwinnościowo-akrobatycznych na ścieżce 
gimnastycznej: przewroty w przód i w tył, stanie 
na rękach, przerzut; bokiem. Skoki: przez kozła – 
rozkroczny, przez skrzynię: zawrotny, kuczny.  
Prowadzenie ćwiczeń kształtujących wg 
opracowanych konspektów. 
Semestr II 
Akrobatyka sportowa – konkurencje. Budowanie 
piramid, konstruowanie mini programu (5 piramid 
dwójkowych). Formy intensyfikujące zajęcia: 
formy obwodowe, forma strumieniowa, formy 
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torów przeszkód. Ćwiczenia z piłkami 
szwajcarskimi . Współczesne formy gimnastyki. 
Toki różnych typów lekcji. Konspekt, opracowanie 
i prowadzenie lekcji. Konstruowanie układu na 
wybranym przyrządzie. 
 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa  
1. Eider J. (1999), Nowoczesne formy ćwiczeń 

gimnastycznych. Uniwersytet Szczeciński. 
5. Jezierski R., Rybicka A. (2002), Gimnastyka – 

Teoria i metodyka. AWF, Wrocław. 
6. Karkosz K. (1997), Gimnastyka. Systematyka, 

technika i metodyka wybranych ćwiczeń. 
AWF, Katowice. 

7. Mazurek L. (1980), Gimnastyka podstawowa. 
Sport i Turystyka,W- wa.  

Uzupełniająca 
1.Polak A, Gimnastyka. (2002), Uniwersytet  
Rzeszowski. 
2.Stawczyk Z.(2001)  Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe. AWF Poznań.  
3.Bondarowicz M.,Owczarek S. (1997) Zabawy i 
gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSIP 
Warszawa. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 
M1_W02;   M1_W03;   M1_W10,  
M1_U05;  M1_U11;  M1_U12 
M1_K01; M1_K02;  M1_K04;  K05; M1_K09 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr I (18h) 
ćwiczenia praktyczne 18h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr I :(10h) 
praca własna ( opracowanie: układów ćwiczeń 
stosowanych,  konspektu rozgrzewki): 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr I: 
28h (1 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr II: (18h) 
ćwiczenia praktyczne 18h 
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Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego- 
semestr II (10h) 
praca własna ( opracowanie: układów ćwiczeń 
stosowanych,  konspektu rozgrzewki): 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr II: 
28h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 2 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Laboratorium analizy ruchu (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia (Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS  

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska 

13 Prowadzący dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku.  Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W08 zna i rozumie biomechaniczną analizę 
postawy ciała, pracy mięśniowej, ruchów w 
stawach, ruchów lokomocyjnych człowieka, w 
odniesieniu do stanów fizjologicznych i 
patologicznych oraz zna zasady ergonomii dla 
potrzeb pacjenta 
FZ_P1_W11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla  
wyjaśnienia zaburzeń ich struktury i funkcji 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U13 potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania się kontroli postawy 
ciała, wzorców ruchowych, nawyków ruchowych 
FZ_P1_U16 potrafi przeprowadzić kinezjologiczną 
analizę aktów ruchowych człowieka pod kątem 
procesu uczenia i nauczania ruchów z 
uwzględnieniem różnych aspektów 
FZ_P1_U21 potrafi interpretować dane liczbowe 
będące wynikiem oceny sprawności narządu 
ruchu, oceny ogólnej sprawności fizycznej chorego 
oraz oceny efektów usprawniania leczniczego 
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FZ_P1_U28 potrafi pisemnie przedstawić program 
zamierzonych działań, wyników pracy swojej lub 
zespołu 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji, wyniki badań, obserwacji, przemyśleń 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
FZ_P1_K03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i 
kompetencje, jest świadomy własnych ograniczeń 
FZ_P1_K04 potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej lub specjalisty 
FZ_P1_K05 przyjmuje i akceptuje opinie innych 

19 Stosowane metody dydaktyczne prezentacja multimedialna, wykład informacyjny, 
pokaz, instruktaż, ćwiczenia praktyczne, dyskusja 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Metody: sprawdzian pisemny (krótkie pytania 
opisowe), sprawdzian umiejętności praktycznych 
(studenci prezentują na sobie wzajemnie, 
oceniana jest dokładność wykonania), 
przygotowanie pisemnego raportu z 
przeprowadzonego badania/analizy ruchu 
(punktowana jest trafność oceny i jasność 
przekazu) 
Kryteria oceny: 55%-63% dst, 64%-69% +dst, 
70%-79% db, 80%-89% +db, 90%-100% bdb 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenia z oceną w semestrze czwartym 
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, 
zaangażowanie i właściwa postawa podczas zajęć, 
zaliczenie cząstkowych sprawdzianów pisemnych i 
praktycznych (uzyskanie minimum 55% punktów z 
poszczególnych sprawdzianów) 
Forma zaliczenia: dwa kolokwia pisemne 
sprawdzające wiedzę, sprawdziany umiejętności 
praktycznych (studenci pracują w parach lub w 
małych grupach), samodzielne przygotowanie 
pisemnego raportu z przeprowadzonego badania 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami 
dotyczącymi postawy i mechanizmami jej 
stabilizacji w sytuacjach statycznych i 
dynamicznych, analiza jakości postawy ciała i 
jakości wykonywanych ruchów. Przedstawienie 
definicji i obrazu klinicznego urazów narządu 
ruchu najczęściej występujących w sporcie. 
Zaprezentowanie wybranych metod, których 
celem jest analiza ruchu i diagnozowanie 
dysfunkcji oraz technik mających te dysfunkcje 
eliminować. Zapoznanie z filozofią kontroli 
posturalnej i kinetycznej. 
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Nauka analizy postawy ciała w pozycji stojącej, w 
siadzie na podwyższeniu i w ruchu, w czasie 
wykonywania codziennych czynności: chodzenie, 
dźwiganie, wstawanie, sięganie itp. Obserwacja 
zależności pomiędzy antagonistycznymi i 
agonistycznymi grupami mięśniowymi, analiza 
„timingu”, czyli kolejności włączania się 
poszczególnych mięśni do pracy. Nauka 
rozpoznawania cech niestabilności i restrykcji. 
Zapoznanie z wybranymi testami funkcjonalnymi 
służącymi  ocenie jakości ruchu i postawy (np. test 
sekwencjonowania, orientacyjna ocena 
ruchomości kręgosłupa, zmodyfikowany test 
Thomasa itp.) oraz elementarnymi testami 
klinicznymi pomocnymi w diagnozowaniu urazów 
narządu ruchu. Wykorzystanie profesjonalnych 
narzędzi badawczych w ocenie postaw i ruchu: 
podoskop elektroniczny, system Zebris Pointer, 
platforma BTS P-walk, G-sensor. 
Po zakończeniu kursu student rozumie zależność 
pomiędzy zaburzeniami przebiegu ruchu a 
wystąpieniem i nawrotami urazów mięśniowo-
szkieletowych. Potrafi w stopniu podstawowym 
analizować postawę i jakość ruchu, także chodu i 
biegu u siebie i innych. Zauważa poważne 
nieprawidłowości w postawie i przebiegu ruch, ma 
świadomość potrzeby ich skorygowania. Potrafi 
wykonać i zinterpretować proste testy badające 
jakość postawy i ruchu oraz stan funkcjonalny 
narządu ruchu. Ma elementarną umiejętność 
przeprowadzania lokalnego i globalnego treningu 
kontroli motorycznej oraz stabilizacji tułowia.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. McRae R. (2004), Kliniczne badanie 

ortopedyczne, Wydawnictwo Medyczne Urban 
& Partner, Wrocław 

2. Whittle MW. (2014), Analiza chodu, 
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 
Wrocław 

Uzupełniająca: 
1. Buckup K. (1995), Testy kliniczne w badaniu 

kości, stawów i mięśni, PZWL, W-a 
2. Jorritsma W. (2004), Anatomia na żywym 

człowieku, Urban &  Partner, Wrocław 
3. Souchard P. (2011), Fizjoterapeutyczna 

metoda globalnych wzorców posturalnych, 
Urban &  Partner, Wrocław 

4. Earls J. (2012) Rozluźnianie powięziowe dla 
integracji strukturalnej, Urban & Partner, 
Poznań 
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5. Hadała M. (2012), Funkcjonalny trening 
stabilizacji w dysfunkcji ruchu, Praktyczna 
Fizjoterapia i Rehabilitacja 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
kontaktu z nauczycielem akademickim:  
- ćwiczenia praktyczne medyczne 20h 
Godziny niewymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
- przygotowanie do sprawdzianów teoretycznych  
15h 
- przygotowanie do zaliczeń praktycznych 20h 
- przygotowanie pracy pisemnej 6h 
Łączny nakład pracy studenta: 61h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Reedukacja ruchu (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia (Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS  

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska 

13 Prowadzący dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku.  Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 
FZ_P1_W 08 
zna i rozumie biomechaniczną analizę postawy 
ciała, pracy mięśniowej, ruchów w stawach, 
ruchów lokomocyjnych człowieka, w odniesieniu 
do stanów fizjologicznych i patologicznych oraz 
zna zasady ergonomii dla potrzeb pacjenta 
FZ_P1_W 11 
zna metody oceny stanu narządu ruchu człowieka 
dla  
wyjaśnienia zaburzeń ich struktury i funkcji 
Umiejętności: 
FZ_P1_U 13 
potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić mechanizmy 
kształtowania się kontroli postawy ciała, wzorców 
ruchowych, nawyków ruchowych 
FZ_P1_U 16 
potrafi przeprowadzić kinezjologiczną analizę 
aktów  
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ruchowych człowieka pod kątem procesu uczenia i 
nauczania ruchów z uwzględnieniem różnych 
aspektów 
FZ_P1_U 21 
potrafi interpretować dane liczbowe będące 
wynikiem oceny sprawności narządu ruchu, oceny 
ogólnej sprawności fizycznej chorego oraz oceny 
efektów usprawniania leczniczego 
FZ_P1_U 28 
potrafi pisemnie przedstawić program 
zamierzonych działań, wyników pracy swojej lub 
zespołu 
FZ_P1_U 31 
potrafi zaprezentować ustnie wyniki swoich 
działań i  
uzasadnić wybór sposobu ich realizacji, wyniki 
badań,  
obserwacji, przemyśleń 
Kompetencje społeczne: 
FZ_P1_K 01 
rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się 
i rozwoju zawodowego 
FZ_P1_K 03 
potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i 
kompetencje, jest świadomy własnych ograniczeń 
FZ_P1_K 04 
potrafi zwrócić się o pomoc do osoby bardziej 
doświadczonej lub specjalisty 
FZ_P1_K 05 
przyjmuje i akceptuje opinie innych 

19 Stosowane metody dydaktyczne prezentacja multimedialna, wykład informacyjny, 
pokaz, instruktaż, ćwiczenia praktyczne, dyskusja 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Metody: sprawdzian pisemny (krótkie pytania 
opisowe), sprawdzian umiejętności praktycznych 
(studenci prezentują na sobie wzajemnie, 
oceniana jest dokładność wykonania), 
przygotowanie pisemnego raportu z 
przeprowadzonego badania/analizy ruchu 
(punktowana jest trafność oceny i jasność 
przekazu) 
Kryteria oceny: 55%-63% dst, 64%-69% +dst, 
70%-79% db, 80%-89% +db, 90%-100% bdb 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenia z oceną w semestrze czwartym 
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, 
zaangażowanie i właściwa postawa podczas zajęć, 
zaliczenie cząstkowych sprawdzianów pisemnych i 
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praktycznych (uzyskanie minimum 55% punktów z 
poszczególnych sprawdzianów) 
Forma zaliczenia: dwa kolokwia pisemne 
sprawdzające wiedzę, sprawdziany umiejętności 
praktycznych (studenci pracują w parach lub w 
małych grupach), samodzielne przygotowanie 
pisemnego raportu z przeprowadzonego badania 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Definicja i ocena postawy ciała. Ocena stabilności i 
kontroli postawy ciała. Pojęcie łańcucha 
kinematycznego. Organizacja ruchu i równowaga. 
Charakterystyka chodu fizjologicznego. Cechy 
szczególne chodu dzieci i osób starszych. 
Reedukacja postawy ciała i chodu. Ćwiczenia 
funkcjonalne. Analiza i reedukacja podstawowych 
wzorców ruchowych: siadania, wstawanie, 
pochylanie się, dźwiganie.  Analiza i reedukacja 
rytmu ramienno-łopatkowego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ocena wzrokowa postawy ciała, ocena jakości 
pozycji siedzącej, ocena przebiegu ruchów 
związanych z codziennym funkcjonowaniem 
(siadania, wstawanie z krzesła, pochylanie się, 
sięganie po przedmiot, dźwiganie). Analiza 
sposobu wykonywanie czynności codziennych 
(pozycja ciała przy pracy, myciu włosów, 
odkurzania itp.), powiązanie codziennych 
nawyków z ryzykiem dysfunkcji narządu ruchu. 
Analiza i ocena chodu. Cechy chodu osób z 
konkretnymi jednostkami chorobowymi. 
Reedukacja postawy ciała, chodu i podstawowych 
wzorców ruchowych powtarzanych wielokrotnie w 
ciągu dnia. 
Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi 
badawczych w ocenie postaw i ruchu: podoskop 
elektroniczny, system Zebris Pointer, platforma 
BTS P-walk, G-sensor. 
Po zakończeniu kursu student rozumie zależność 
pomiędzy zaburzeniami przebiegu ruchu a 
wystąpieniem i nawrotami dolegliwości z układu 
mięśniowo-szkieletowego. Potrafi w dokonać 
analizy i oceny postawy ciała i przebiegu ruchu. 
Potrafi omówić i opisać wyniki swoich badań i 
obserwacji. Umie zinterpretować wyniki badań 
wykonanych z wykorzystaniem wymienionych 
wcześniej narzędzi (Zebris, P-walk, G-sensor). 
Potrafi zaplanować program ćwiczeń, które wpłyną 
na poprawę jakości postawy ciała i ruchu 
pacjenta. Dobiera ćwiczenia odpowiednie dla 
wieku i możliwości pacjenta, stopniując trudność i 
korygując popełniane przez ćwiczącego błędy. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Whittle MW. (2014), Analiza chodu, 

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 
Wrocław 
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2. Rosiński M. (2016), Rehabilitacja nauka 
chodu, PZWL, W-a 

Literatura uzupełniająca: 
3. Buckup K. (1995), Testy kliniczne w badaniu 

kości, stawów i mięśni, PZWL, W-a 
4. Souchard P. (2011), Fizjoterapeutyczna 

metoda globalnych wzorców posturalnych, 
Urban &  Partner, Wrocław 

5. Błaszczyk J. (2014), Biomechanika kliniczna, 
PZWL, W-a 

6. Earls J. (2012) Rozluźnianie powięziowe dla 
integracji strukturalnej, Urban & Partner, 
Poznań 

7. Hadała M. (2012), Funkcjonalny trening 
stabilizacji w dysfunkcji ruchu, Praktyczna 
Fizjoterapia i Rehabilitacja 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
kontaktu z nauczycielem akademickim: 
 20 h 
Godziny niewymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do sprawdzianów teoretycznych – 
15 h 
Przygotowanie do zaliczeń praktycznych – 20 h 
Przygotowanie prac pisemnej – 6 h 
Łączny nakład pracy studenta:  
61 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Diagnostyka narządu ruchu 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS  

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 
 
18h ćwiczenia praktyczne medyczne  
 

12 Koordynator mgr Edyta Gondek 

13 Prowadzący mgr Jolanta Jasińska, mgr Edyta Gondek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku.  Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka  
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta   
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U05 umie posługiwać się sprzętem  
stosowanym w kinezyterapii 
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne w 
zakresie oceny sprawności narządu ruchu 
FZ_P1_U21 potrafi interpretować dane liczbowe 
będące wynikiem oceny sprawności narządu ruchu 
FZ_P1_U23 potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną (kartę badań pacjenta) 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K04 potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej 
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FZ_P1_K12 potrafi pracować w zespole 
terapeutycznym.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne- medyczne, instruktaż i 
demonstracja badania ,przygotowanie karty badań 
pacjenta, prezentacje multimedialne, pokazy. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena efektów: 
W zakresie wiedzy – kolokwium, testy 
sprawdzające;  
W zakresie umiejętności – praktyczne 
wykonywanie pomiaru długości, zakresu ruchu, 
testu funkcjonalnego. Metoda symulacyjna.  
W zakresie kompetencji społecznych - ocena pracy 
w grupie, samoocena. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną – wykazanie się 
umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzą 
teoretyczną. 100% obecność na zajęciach. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Ocena stanu pacjenta dla potrzeb kinezyterapii: 
wywiad, badanie, pomiary, testy, dokumentacja 
procesu usprawniania kinezyterapeutycznego.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne: 
Semestr I 
Schemat badania narządu ruchu - jego funkcje i 
rola w aspekcie leczenia usprawniającego.  
Zasady dokonywania pomiarów w kinezyterapii.  
Ocena postawy i statyki ciała - pokaz 
Pomiary orientacyjne, linijne, badanie obwodów 
kończyn górnych i kończyn dolnych - instruktaż i 
demonstracja badania, opracowanie symulacyjnej 
karty badania. 
Metody goniometryczne pomiaru zakresów ruchu 
w stawach (metoda SFTR) – instruktaż i 
demonstracja badania, analiza wykonanych 
pomiarów, nauka prawidłowego zapisu wg SFTR. 
Testy funkcjonalne, ich metodyka i interpretacja.  
Badanie kręgosłupa – funkcje, stabilizacja, 
topografia, badanie orientacyjne ruchomości 
kręgosłupa, badanie linijne ruchomości kręgosłupa 
- instruktaż i demonstracja badania. 
Podstawowe testy specjalne w badaniu 
neurologicznym - instruktaż i demonstracja 
badania. 
Topografia oraz testy funkcjonalne w badaniu 
kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego - 
instruktaż i demonstracja badania. 
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Podstawowe testy funkcjonalne w przypadku 
patologii mięśniowo-więzadłowo-stawowych 
obręczy barkowej i kończyn górnych - instruktaż i 
demonstracja badania, Badanie obręczy barkowej 
– testy funkcjonalne. Badanie stawu łokciowego, 
nadgarstka i dłoni – typy chwytów, testy 
funkcjonalne. 
Podstawowe testy funkcjonalne w przypadku 
patologii mięśniowo-więzadłowo-stawowych 
obręczy biodrowej i kończyn dolnych - instruktaż i 
demonstracja badania. 
Badanie obręczy biodrowej: badanie miednicy, 
stawów krzyżowo-biodrowych, stawu biodrowego 
– testy funkcjonalne. Badanie stawu kolanowego – 
testy więzadłowe, testy łąkotkowe. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Skolimowski T.: Badania czynnościowe 

narządu ruchu w fizjoterapii, Wrocław 2012  
2. Bates B. i wsp.: Wywiad i badanie fizykalne. 

Springer PWN, Warszawa 1997.   
3. Kilar J. i wsp.: Badanie narządu ruchu. PZWL, 

Warszawa 2000. 
4. Walaszek R. Diagnostyka w kinezyterapii i 

masażu, Kraków 2007.  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (18h) 
- udział w zajęciach praktycznych 18 godzin 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (40h) 
- przygotowanie do zajęć 40 godzin 
Łączny nakład pracy studenta: 58 godzin (2 
ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Kinezyterapia 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 

9 ECTS w tym: 
sem. II : 4 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 3 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I, II 

9 Semestr II, III, IV 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 

150h w tym: 
sem. II 55h: wykłady 15h, ćwiczenia praktyczne 
medyczne 45h 
sem. III 45h: wykłady15h, ćwiczenia praktyczne 
medyczne :30h 
sem. IV : ćwiczenia praktyczne medyczne 45h 

12 Koordynator Prof. Marek Pieniążek 

13 Prowadzący Prof. Marek Pieniążek,dr Julian Kilar, mgr Jolanta 
Jasińska, mgr Edyta Gondek, mgr Jolanta Pawelec 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku.  Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość anatomii, fizjologii, biomechaniki 

18 
Efekty kształcenia: 
 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W11 zna metody oceny stanu narządu ruchu 
człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich struktury i 
funkcji.  
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać narzędzia 
diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb 
kinezyterapii.  
FZ_P1_W23 zna wskazania i przeciwwskazania oraz 
skutki uboczne zabiegów kinezyterapeutycznych, 
potrafi opisać i wyjaśnić mechanizm ich 
oddziaływania.  
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FZ_P1_W34 zna teoretyczne, metodyczne i 
praktyczne podstawy kinezyterapii.  
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U01 umie samodzielnie wykonywać zabiegi 
z zakresu kinezyterapii.  
FZ_P1_U05 umie posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii. 
FZ_P1_U21 potrafi interpretować dane liczbowe 
będące wynikiem oceny sprawności narządu ruchu 
FZ_P1_U24 potrafi realizować programy 
terapeutyczne z zakresu kinezyterapii na bazie 
zlecenia lekarskiego pod nadzorem magistra 
fizjoterapii. 
FZ_P1_U25 potrafi prezentować i uczyć prawidłowej 
techniki ruchu w oparciu o posiadane podstawowe 
umiejętności ruchowe. 
Student w zakresie kompetencji społecznych:  
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta, 
współpracowników. 
FZ_P1_K20 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone w formie: wykładów, ćwiczeń 
praktyczno-medycznych: w oparciu o przekaz 
mówiony, instruktaż i demonstracje badania,  pokaz 
czynności, ćwiczeń, zabiegów, różnych form 
usprawniania pacjenta, kontrola dokumentacji 
symulowanego pacjenta, praca w zespole, 
prezentacje multimedialne, dyskusja. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena efektów: 
W zakresie wiedzy – kolokwium, testy sprawdzające, 
odpowiedź ustna. 
W zakresie umiejętności – praktyczne wykonywanie 
określonego rodzaju ćwiczeń, technik, metod 
kinezyterapeutycznych z uwzględnieniem metodyki 
wykonywania, wskazań i przeciwwskazania, 
przeprowadzenie konspektu ćwiczeń w 
przykładowych jednostkach chorobowych, metoda 
symulacyjna. 
W zakresie kompetencji społecznych: ocena 
interakcji student – pacjent symulowany, ocena 
grupy, samoocena  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Egzamin w formie pisemnej sem IV: część testowa 
30 pytań jednokrotnego wyboru, część opisowa 30 
pytań otwartych. Każda prawidłowa odpowiedź 1 
pkt: 
60-65%-dst 
66-70%- plus dst 



102 
 

71-84%- db 
85-89%- plus db 
90-100%- bdb 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 100% 
obecność na ćwiczeniach praktyczno-medycznych i 
zaliczenie wcześniejszych semestrów z oceną 
pozytywną. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Teoretyczne podstawy kinezyterapii. Systematyka 
kinezyterapii, baza techniczna, urządzenia i sprzęt. 
Metodyka, cele, wskazania i przeciwwskazania oraz 
wykonywanie ćwiczeń kinezyterapeutycznych.  Ocena 
stanu pacjenta dla potrzeb kinezyterapii: wywiad, 
badanie, pomiary, dokumentacja procesu 
usprawniania kinezyterapeutycznego.  

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykłady  
Semestr II 
Miejsce kinezyterapii w procesie kompleksowego 
leczenia usprawniającego. 
Podstawy metodyczne kinezyterapii – ogniwa, cele i 
zadania, podstawowe zasady, formy i środki 
kinezyterapii.  
Plan postępowania kinezyterapeutycznego, 
dokumentacja. 
Skutki hipokinezji i akinezji. 
Ból i sposoby jego leczenia. 
Adaptacja, kompensacja, regeneracja, postawa i 
statyka ciała – ich znaczenie w rehabilitacji. 
Schemat badania narządu ruchu - jego funkcje i rola 
w aspekcie leczenia usprawniającego. 
Zasady dokonywania pomiarów w kinezyterapii. 
Pomiary orientacyjne, linijne, badanie obwodów 
kończyn górnych i kończyn dolnych. 
Metody goniometryczne pomiaru zakresów ruchu w 
stawach (metoda SFTR).  
Właściwości prawidłowo działających mięśni, 
kliniczne metody oceny siły mięśniowej (metoda 
Lovetta). 
Testy funkcjonalne ich metodyka i interpretacja. 
Testy specjalne w badaniu neurologicznym. 
Topografia oraz testy funkcjonalne w badaniu 
kręgosłupa 
Systematyka ćwiczeń w kinezyterapii, kryteria 
podziału.  
Zasady kinezyterapii, metodyka nauczania ćwiczeń 
leczniczych  
Dokumentacja wyników usprawniania ruchowego. 
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Rodzaje ćwiczeń biernych – cele, wskazania i 
przeciwwskazania, metodyka prowadzenia ćwiczeń 
biernych właściwych, biernych redresyjnych, 
mobilizacji, manipulacji i trakcji. Ćwiczenia czynno-
bierne. 
Semestr III 
Ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu 
z oporem, metodyka ich prowadzenia.   
Współczynniki  Browne`a –Fischera w doborze 
obciążeń. 
Ćwiczenia izometryczne – skurcz izometryczny, 
izotoniczny, auksotoniczny i izokinetyczny.  
Rodzaje synergizmów mięśniowych – synergizmy 
względne i bezwzględne. Ćwiczenia synergistyczne 
ipsilateralne i kontralateralne. 
Ćwiczenia samowspomagane. 
Ćwiczeń czynne właściwe - wskazania, 
przeciwskazania, metodyka.  
Ćwiczenia czynne z oporem, formy oporu i ich wpływ 
na rodzaj skurczu mięśni. Metody treningu z oporem 
progresywnie wzrastającym i progresywnie 
malejącym.  
Gimnastyka poranna. Ćwiczenia w wodzie- wskazania 
i przeciwwskazania, metodyka.  
Ćwiczenia specjalne. Ćwiczenia rozluźniające, 
treningi relaksacyjne, ćwiczenia koordynacyjne i 
kształtujące równowagę. 
Chód: wyznaczniki chodu, sposoby poruszania się o 
kulach, dobór kul. 
Wybrane metody stosowane w kinezyterapii.       
Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Semestr II 
Plan postępowania kinezyterapeutycznego, 
dokumentacja. Znaczenie oceny stanu pacjenta  w 
postępowaniu kinezyterapeutycznym. Baza 
techniczna - urządzenia i sprzęt.  
Ocena stanu pacjenta dla potrzeb kinezyterapii – 
badanie podmiotowe i przedmiotowe. 
Ocena postawy i statyki ciała – instruktaż i 
demonstracja badania. 
Pomiary długości i obwodów – pomiary orientacyjne i 
linijne - technika wykonania - instruktaż i 
demonstracja badania.  
Badanie siły mięśniowej – test Lovetta- skala, 
technika badania - pokaz, zapisywanie wyników 
Pomiar zakresów i zapis zakresów ruchu w stawach – 
metoda SFTR - instruktaż i demonstracja badania 
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Systematyka kinezyterapii. 
Ćwiczenia indywidualne bierne właściwe, metodyka i 
praktyczna nauka wykonywania.  
Ćwiczenia indywidualne czynno-bierne, praktyczna 
nauka wykonywania. 
Ćwiczenia wspomagane, samowspomagane – 
metodyka, praktyczna nauka wykonywania. 
Ćwiczenia bierne redresyjne, metodyka i praktyczna 
nauka wykonywania. 
Ćwiczenia indywidualne czynne w odciążeniu, w 
systemie bloczkowo- ciężarkowym (np. UGUL) 
metodyka i praktyczna nauka wykonywania, 
wskazania, przeciwskazania, podwieszenie osiowe i 
wahadłowe 
Semestr III 
Powtórzenie wiadomości z 2 semestru 
Tworzenie, weryfikowanie, prowadzenie zestawów 
ćwiczeń w UGUL-u adekwatnie do potrzeb pacjenta - 
metoda symulacyjna. 
Ćwiczenia indywidualne w systemie Master: 
metodyka ćwiczeń czynnych w odciążeniu, w 
podwieszeniu niestabilnym: wskazania, 
przeciwskazania - praktyczna nauka wykonywania 
ćwiczeń. 
Tworzenie, weryfikowanie, prowadzenie zestawów 
ćwiczeń w systemie Master adekwatnie do potrzeb 
pacjenta - metoda symulacyjna. 
Ćwiczenia indywidualne czynne w odciążeniu z 
oporem, metodyka i praktyczna nauka wykonywania. 
Tworzenie, weryfikowanie, prowadzenie zestawów 
ćwiczeń w odciążeniu z oporem w UGUL-u 
adekwatnie do potrzeb pacjenta - metoda 
symulacyjna. 
Wyciągi – podział, wskazania i przeciwwskazania. 
Metodyka i praktyczna nauka wykonywania: wyciągi 
kończyn - kątowe, osiowe, wyciągi kręgosłupa. 
Semestr IV 
Powtórzenie wiadomości z semestru 3 
Ćwiczenia samowspomagane – metodyka i 
praktyczna nauka wykonywania.  
Ćwiczenia czynne właściwe – cele, metodyka i 
praktyczna nauka wykonywania. 
Tworzenie, weryfikowanie, prowadzenie zestawów 
ćwiczeń czynnych adekwatnie do potrzeb pacjenta - 
opracowanie konspektu w symulowanych 
jednostkach chorobowych. 
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Ćwiczenia czynne oporowe – treningi oporowe 
terapeutyczne oraz dla pełnosprawnych i 
sportowców. 
Tworzenie, weryfikowanie, prowadzenie zestawów 
ćwiczeń czynnych z oporem adekwatnie do potrzeb 
pacjenta - opracowanie konspektu w symulowanych 
jednostkach chorobowych. 
Ćwiczenia ogólnousprawniające – indywidualne i 
zespołowe (konspekt, osnowa). 
Tworzenie, weryfikowanie, prowadzenie konspektów 
ćwiczeń ogólnousprawniających  adekwatnie do 
wieku i potrzeb pacjenta - czynny udział studentów 
w ćwiczeniach  
Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne.  
Ćwiczenia sensomotoryczne: wskazania, 
przeciwskazania, metodyka. 
Tworzenie, weryfikowanie, prowadzenie  ćwiczeń 
sensomotorycznych adekwatnie do potrzeb pacjenta 
- opracowanie konspektu w symulowanych 
jednostkach chorobowych. 
Ćwiczenia oddechowe - elementy fizjoterapii 
oddechowej - praktyczna nauka wykonywania 
ćwiczeń. 
Ćwiczenia izometryczne – metodyka i praktyczna 
nauka wykonywania.  
Chód – przygotowanie do nauki chodu, pionizacja, 
nauka poruszania się z użyciem kul, balkonika, nauka 
bezpiecznego padania, chody patologiczne i 
fizjologicznej przesady.  
Poizometryczna relaksacja mięśni – metodyka i 
praktyczna nauka wykonania na przykładzie 
wybranych mięśni: kończyny dolnej, górnej i tułowia- 
pokaz i czynny instruktaż terapii. 
Zarys wybranych metod stosowanych w 
kinezyterapii. 
Dobór formy i rodzaju ćwiczeń oraz metody 
usprawniania w odniesieniu do indywidualnych 
możliwości i wymagań pacjenta. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
8. Rosławski A., Skolimowski T.: Technika 

wykonywania ćwiczeń leczniczych. Wyd. Lek. 
PZWL, Warszawa 2000. 

9. Milanowska K.: Kinezyterapia. Wyd. Lek. PZWL, 
Warszawa 2001. 

10. Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. T. 1 i 2. Wyd. 
Kasper, Kraków 2002. 
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11. Zembaty A.: Zarys podstaw teoretycznych i 
diagnostyka w kinezyterapii Wyd. Kasper, Kraków 
2002. 

12. Nowotny J.: Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach 
narządu ruchu. AWF Katowice 2000. 

13. Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Cz. I i II. Wyd. 
AWF Katowice 2000. 

14. Petty Nicola: Badanie i ocena narządu ruchu, .   
Elsevier Urban &Partner. Wrocław 2010. 

15. Ilias Dumas: Metodyka i technika ćwiczeń   
leczniczych w kinezyterapii: Wrocław 2013 

Uzupełniająca 
1. Kenyon K., Kenyon J. (red. Śliwiński Z.): 

Kompendium fizjoterapii. Elsevier Urban & 
Partner. Wrocław 2007. 

2. Kilar J. i wsp.: Badanie narządu ruchu. PZWL, 
Warszawa 2000. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Semestr II: 
Godziny wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
Udział w ćwiczeniach praktycznych: 45 godzin 
Wykłady: 15 godzin 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela 
Przygotowanie do zajęć: 55 godzin 
Łączny nakład pracy studenta: 115 h (4 ECTS) 
Semestr III: 
Godziny wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
Udział w ćwiczeniach praktycznych: 30 godzin 
Wykłady: 15 godzin 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela 
Przygotowanie do zajęć: 45 godzin 
Łączny nakład pracy studenta: 90 h (3 ECTS) 
Semestr IV: 
Godziny wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
Udział w ćwiczeniach praktycznych: 45 godzin 
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Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela 
Przygotowanie do zajęć: 40 godzin 
Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin 
Łączny nakład pracy studenta: 95 h (3 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 ćwiczenia praktyczne medyczne: 5 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  
2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia w wadach postawy (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 
6 Punkty ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów III 
9 Semestr V 
10 Typ zajęć niestacjonarne  
11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne medyczne 
12 Koordynator mgr Katarzyna Wódka 
13 Prowadzący mgr Katarzyna Wódka 
14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  
 Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość anatomii, fizjologii, biomechaniki. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W08 zna i rozumie biomechaniczną analizę 
postawy ciała 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U24 potrafi planować, projektować i 
realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii adekwatnie do danej wady postawy. 
FZ_P1_U26 potrafi wykorzystać różne formy 
aktywności w nauczaniu ruchów 
FZ_P1_U13 potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania się kontroli postawy 
ciała 
FZ_P1_U04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii, u osób z chorobami i dysfunkcjami 
różnych narządów, stosownie do ich stanu 
klinicznego i funkcjonalnego 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
prezentacja multimedialna, metoda pokazu – 
omówienie i demonstracja ćwiczeń, opis 
przypadku, zajęcia w grupach 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% 
maksymalnej liczby punktów). Przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, konspektu ćwiczeń 
ruchowych (oddanie w terminie i zgodnie z zadaną 
tematyką). Samoocena. Szczegółowe kryteria 
oceny podaje prowadzący na pierwszych zajęciach 
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21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: 
warunkiem zaliczenia końcowego jest: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów sprawdzających,  
- aktywny udział w zajęciach 
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego. 
- zaliczenie praktyczne 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Opanowanie wiedzy na temat badania postawy 
ciała, metod badania postawy ciała. Umiejętność 
tworzenia, weryfikowania oraz modyfikacji 
programu usprawniania osób z wadami postawy 
ciała. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Postawa i definicja postawy ciała. Rozwój postawy 
ciała w ontogenezie. Postepowanie 
fizjoterapeutyczne w : wadach postawy ciała w 
płaszczyźnie strzałkowej (plecy okrągłe, wklęsłe, 
wklęsło-okrągłe, płaskie). Postepowanie 
fizjoterapeutyczne w skoliozach, wadach stóp. 
wadach klatki piersiowej. Metody oceny postawy 
ciała. Wady kończyn dolnych. Metody, zabiegi z 
zakresu fizjoterapii stosowane w wadach postawy 
ciała. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. M. Kutzner – Kozińska „Proces 

korygowania wad postawy ciała” 
Warszawa : Wydaw. AWF Warszawa, 
2008. 

2. W. Kuliński, K. Zeman. Fizjoterapia w 
pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2013 

3. J. Wilczyński. Korekcja wad postawy 
człowieka. Starachowice 2005. 

4. Peninou Gilles, Tixa Serge. Napięcia 
mięśniowe od diagnostyki do leczenia. 
Wydawnictwa Lekarskie PZWL. Warszawa 
2012 

Uzupełniająca: 
1. I.Maciąg – Tymecka. Rehabilitacja w 

chorobach dzieci i młodzieży. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2013 

2. J. Earls, T. Myers. Rozluźnianie 
powięziowe dla równowagi strukturalnej. 
WSEiT. Poznań 2012 

3. Souchard Phillipe. Fizjoterapeutyczna 
metoda globalnych wzorców posturalnych. 
Elsevier Urban&Partner. 2014 

4. R. Louis Schultz, Rosemary Feitis. 
Nieskończona sieć. Anatomia powięzi w 
działaniu. Virgo. Warszawa 2011 

5. J.Nowotny. Podstawy fizjoterapii część 3. 
Wybrane metody fizjoterapii. Kasper. 2005 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

https://www.sportowo-medyczna.pl/advanced_search_result.php?inc_subcat=1&pef_2=Peninou+Gilles
https://www.sportowo-medyczna.pl/advanced_search_result.php?inc_subcat=1&pef_2=+Tixa+Serge
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26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (18h) 
- ćwiczenia praktyczne medyczne: 18h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (33h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 15h 
- przygotowanie prezentacji/konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 7h 
- przygotowanie do kolokwium: 12h 
Łączny nakład pracy studenta: 52h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18 h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator mgr Katarzyna Wódka 

13 Prowadzący mgr Katarzyna Wódka 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość anatomii, fizjologii, biomechaniki, 
metodyki nauczania ruchu 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W08 zna i rozumie biomechaniczną analizę 
postawy ciała 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U24 potrafi zaplanować zestaw ćwiczeń 
korekcyjnych dla danej wady 
FZ_P1_U26 potrafi wykorzystać różne formy 
aktywności w nauczaniu ruchów 
FZ_P1_U01 potrafi samodzielnie przeprowadzić 
lekcję dobierając odpowiednie metody, przybory i 
przyrządy 
FZ_P1_U13 potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania się kontroli postawy 
ciała 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K12 potrafi pracować w zespole, 
przyjmować w nim różne role 
Fz_P1_K01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
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19 Stosowane metody dydaktyczne 
prezentacja multimedialna, metoda pokazu – 
omówienie i demonstracja ćwiczeń, zajęcia w 
grupach 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% 
maksymalnej liczby punktów). Przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, konspektu ćwiczeń 
ruchowych (oddanie w terminie i zgodnie z zadaną 
tematyką). Samoocena. Szczegółowe kryteria 
oceny podaje prowadzący na pierwszych zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: 
warunkiem zaliczenia końcowego jest: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych,  
- aktywny udział w zajęciach 
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego. 
- zaliczenie praktyczne 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Opanowanie wiedzy na temat wad postawy ciała. 
Umiejętność opracowania zestawu ćwiczeń 
kompensacyjno – korekcyjnych w wadach 
postawy.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne  
Cele i zadania gimnastyki korekcyjno – 
kompensacyjnej. Zasady i metody postępowania 
korekcyjnego. Dobór ćwiczeń, pozycji 
wyjściowych. Wady postawy ciała w płaszczyźnie 
strzałkowej. Wady kończyn dolnych, stóp. 
Skoliozy. Opracowywanie konspektów 
prowadzenia zajęć korekcyjno – 
kompensacyjnych. 

ie24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. M. Kutzner – Kozińska „Proces 

korygowania wad postawy ciała” 
Warszawa : Wydaw. AWF Warszawa, 
2008. 

2. Wilczyński J. Korekcja wad postawy 
człowieka. 2005 

3. Czauderna-Miedziejko J. Program 
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 
dla I etapu edukacji klasy I-III. 
Korepetytor.2002 

4. Romanowska A. Konspekty zajęć 
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. 
Płock 2000. 

Uzupełniająca 
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1. Borkowska M., Gelleta-Mac I. Wady 
postawy i stóp u dzieci. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL. 2015 

2. Nowotny J., Saulicz E. Niektóre zaburzenia 
statyki ciała i ich korekcja. Awf Katowice 
AWF. 1998 

3. Kołodziej J., Kołodziej K., Mimola I. 
Postawa ciała jej wady i korekcja. 
Rzeszów 2004. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (18h) 
- ćwiczenia praktyczne medyczne: 18h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (35h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 10h 
- przygotowanie prezentacji/konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 15h 
- przygotowanie do kolokwium: 10h 
Łączny nakład pracy studenta: 53h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Terapia manualna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 
3 ECTS w tym: 
sem. IV: 2 ECTS  
sem. V: 1 ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II, III 

9 Semestr IV, V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 
35 h w tym: 
sem. IV ćwiczenia praktyczne medyczne 20h 
sem. V ćwiczenia praktyczne medyczne 15h 

12 Koordynator mgr Katarzyna Wódka 

13 Prowadzący mgr Katarzyna Wódka 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
funkcjonalna, podstawy fizjologii, kinezyterapia, 
biomechanika 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W34 zna teoretyczne, metodyczne i 
praktyczne podstawy terapii manualnej. 
 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U01 umie samodzielnie wykonywać zabiegi 
z zakresu terapii manualnej. 
FZ_P1_U14 umie interpretować wiedzę z zakresu 
zmian patologicznych dla potrzeb diagnostyki oraz 
zabiegów terapii manualnej. 
FZ_P_U30 potrafi przygotować referat z zakresu 
podstawowych technik i metod fizjoterapii i 
wygłosić go przed grupą słuchaczy 
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Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych 
możliwych wyników postępowania 
terapeutycznego. 
FZ_P1_K02 orientuje się na bieżąco w tendencjach 
i kierunkach rozwoju współczesnej terapii 
manualnej.  
FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne metoda pokazu – omówienie i demonstracja, praca 
w grupach, prezentacja multimedialna, referat  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
jednokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% 
maksymalnej liczby punktów). Przygotowanie 
prezentacji multimedialnej (oddanie w terminie i 
zgodnie z zadaną tematyką), zaliczenie 
praktyczne.  Samoocena. Szczegółowe kryteria 
oceny podaje prowadzący na pierwszych 
zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: 
warunkiem zaliczenia końcowego jest: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwium ,  
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego 
- pozytywne zaliczenie praktyczne 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawy biomechaniczne i patofizjologiczne terapii 
manualnej. Techniki terapii manualnej i metodyka 
wykonywania poszczególnych zabiegów 
manualnych. Badanie i leczenie dysfunkcji narządu 
ruchu technikami manualnymi. Wskazania i 
przeciwwskazania do terapii manualnej. Podstawy 
terapii manualnej wg Maitlanda, Mulligana, 
założenia i podstawy Ortopedycznej Terapii 
Manualnej Kaltenborn-Evjenta 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
semestr IV  
Miejsce terapii manualnej w procesie fizjoterapii. 
Podstawy biomechaniczne i patofizjologiczne terapii 
manualnej. Trakcje i mobilizacje – zasady 
wykonywania. Metodyka wykonywania zabiegów 
manualnych. Zagrożenia terapii manualnej, 
wskazania i przeciwwskazania. Typy połączeń 
kości. Płaszczyzna lecznicza w terapii manualnej. 
Ruchy kości i stawów (rotacja kości – toczenie z 
poślizgiem w stawie). Składowe gry stawowej: 
trakcja – kierunek, stopnie, trójwymiarowe 
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ustawienie, ślizg – kierunek, stopnie, 
trójwymiarowe ustawienie, kompresja. Reguła 
wklęsło-wypukła. Pojęcie dysfunkcji układu ruchu 
oraz przyczyny jej powstania. Mechanizmy 
kompensacyjne w przebiegu dysfunkcji aparatu 
ruchu kończyny górnej dolnej i kręgosłupa. 
Techniki terapii manualnej: kończyna górna, 
kończyna dolna, kręgosłup. Metody ryglowania 
kręgosłupa do selektywnych technik 
mobilizacyjnych.  
semestr V 
Podstawy terapii manualnej wg B. Mulligana. 
Założenia i techniki metody Maitlanda. 
Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn-
Evjenth. Elementy neuromobilizacji. Anatomia i 
funkcja (powtórzenie, utrwalenie) oraz badanie 
kręgosłupa. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Frisch H, Roex J: Terapia manualna. Poradnik 

wykonywania ćwiczeń. PZWL, Warszawa 
2005. 

2. Arkuszewski Z: Podręcznik medycyny 
manualnej. Atlas zabiegów- kręgosłup szyjny. 
Elipsa-Jaim, Kraków 2007 

3. Muscolino J. Badanie palpacyjne układów 
mięśniowego i kostnego. Elsevier 
urban&Partner Wrocław 2011. 

Uzupełniająca 
1. Kaltenborn F.M. Manualne mobilizacje stawów 

kończyn. Toruń 1999 
2. Olson K.A. Terapia manualna kręgosłupa. 

Elsevier Urban&Partner 2011 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela - semestr IV:(20h) 
- ćwiczenia praktyczne medyczne: 20h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (32h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 12h 
- przygotowanie prezentacji: 5h 
- przygotowanie do kolokwium: 15h 
Łączny nakład pracy studenta: 52h (2 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela - semestr V:(15h) 
- ćwiczenia praktyczne medyczne: 15 h 
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Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (15h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 5h 
- przygotowanie prezentacji: 5h 
- przygotowanie do kolokwium: 5h 
Łączny nakład pracy studenta: 30h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr IV : 1 ECTS 
semestr V : 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizykoterapia 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 

9 ECTS w tym: 
sem. II: 4 ECTS, 
sem. III: 3 ECTS, 
sem. IV: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I , II  

9 Semestr II, III, IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 

145h w tym: 
sem. II 60h: wykłady 15h, ćwiczenia praktyczne  
medyczne 45h 
sem. III 55h: wykłady 15h, ćwiczenia praktyczne  
medyczne 40h 
sem. IV 30h: ćwiczenia praktyczne medyczne 30h 

12 Koordynator dr Piotr Wróbel 

13 Prowadzący dr Piotr Wróbel, mgr Aldona Kania, mgr Dorota 
Ogarek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, rozwój 
biologiczny człowieka, patologia 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W03 zna i interpretuje zjawiska fizyczne 
zachodzące w ustroju pod wpływem zewnętrznych 
czynników fizycznych  
FZ_P1_W04 rozumie i rozpoznaje mechanizm 
powstawania, modulacji i percepcji bólu 
FZ_P1_W22 posiada wiedzę na temat 
mechanizmów działania określonych czynników 
fizykalnych stosowanych w fizykoterapii, w 
poszczególnych jednostkach i zespołach 
chorobowych 
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FZ_P1_W23 zna wskazania i przeciwwskazania 
oraz skutki uboczne zabiegów 
fizykoterapeutycznych, potrafi opisać i wyjaśnić 
mechanizm ich oddziaływania 
FZ_P1_W26 posiada wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty: w pracowniach fizykoterapii, 
oddziałach szpitalnych, w domu pacjenta 
FZ_P1_W32 posiada wiedzę na temat rodzajów 
energii stosowanej w fizykoterapii 
FZ_P1_W35 zna teoretyczne, metodyczne i 
praktyczne podstawy fizykoterapii w odniesieniu 
do fizjoterapii ambulatoryjnej, klinicznej i 
sanatoryjnej 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U02 umie samodzielnie wykonywać zabiegi 
z zakresu fizykoterapii 
FZ_P1_U04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizykoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami 
różnych narządów i układów, stosownie do ich 
stanu klinicznego funkcjonalnego 
FZ_P1_U06 umie posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w fizykoterapii 
FZ_P1_U 20 potrafi kontrolować efektywność 
procesu fizjoterapii oraz identyfikować błędy i 
zaniedbania w postępowaniu fizjoterapeutycznym 
własnym lub zespołu i zaproponować odpowiednie 
działania w celu ich wyeliminowania  
FZ_P1_U 23 potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną związaną z zawodem fizjoterapeuty, 
obowiązującą w publicznych przychodniach 
rehabilitacyjnych i oddziałach szpitalnych, w 
ramach systemu ochrony zdrowia  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K02 orientuje się na bieżąco w tendencjach 
i kierunkach rozwoju współczesnej fizykoterapii 
FZ_P1_K20 stosuje zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujące w placówkach ochrony 
zdrowia. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład: prezentacja multimedialna, 
Ćwiczenia praktyczne medyczne: pokaz 
samodzielnego wykonania zabiegów z zakresu 
fizykoterapii, zaplanowanie postępowania 
fizykalnego w zależności od jednostki chorobowej i 
od stanu pacjenta 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy studenta na podstawie testów 
jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych  
(50 - 55% maksymalnej ilości punktów – ocena 
dostateczna), ocena umiejętności studenta na 
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podstawie praktycznej realizacji zabiegów 
fizykoterapeutycznych. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykład - zaliczenie semestr II, III. 
Ćwiczenia praktyczne medyczne – zaliczenie z 
oceną semestr II, III, IV. Egzamin - semestr IV w 
formie pisemnej (pierwszy termin) lub ustnej 
(drugi termin). 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Rys historyczny fizykoterapii w Polsce i za granicą. 
Systematyka fizykoterapii. Podstawy fizyczne  
i biologiczne zabiegów fizykalnych z 
zastosowaniem ciepła, zimna, światła, fali 
magnetycznej i elektro magnetycznej, fali 
ultradźwiękowej a także stałego i zmiennego 
prądu elektrycznego małej, średniej i wysokiej 
częstotliwości. Reakcje fizjologiczne organizmu 
ludzkiego na zastosowanie w/w czynników 
fizykalnych. Metodyka wykonywania zabiegów  w 
poszczególnych jednostkach chorobowych oraz 
analiza przypadków klinicznych a także wskazania 
i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów. 
Planowanie efektów długo i krótkoterminowych w 
kompleksowym leczeniu fizjoterapeutycznym. 
Wykorzystanie najnowszych osiągnięć z zakresu 
aparatury do medycyny fizykalnej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Semestr II 
Rys historyczny fizykoterapii w Polsce i za granicą.  
Technika wykonywania zabiegów. Rumień cieplny. 
Podstawy fizyczne termoterapii. Wykorzystanie 
zabiegów cieplnych miejscowych i ogólnych w 
różnych schorzeniach. Leczenie zimnem: przegląd 
metod leczniczych- krioterapia miejscowa i 
ogólnoustrojowa (kriokomora). Reakcje 
fizjologiczne organizmu po zastosowaniu 
krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej.  
Ciepło endogenne: a) Terapeutyczne 
wykorzystanie ultradźwięków. Sonoforeza 
(fonoforeza) – zasady aplikacji leków z 
wykorzystaniem fali ultradźwiękowej b) Diatermia- 
grzanie głębokie. Zasady dawkowania, efekt 
termiczny i biologiczny, zasady BHP. 
Światłolecznictwo; a) Zastosowania w leczeniu 
promieni ultrafioletowych (UV), b) Terapeutyczne 
zastosowanie promieniowania podczerwonego (IR) 
c) Biostymulacja laserowa- metoda punktowa i 
skaningowa. Reakcje fizjologiczne organizmu. Fala 
uderzeniowa – podstawy fizyczne i biologiczne, 
zastosowanie w fizjoterapii klinicznej.  
Impulsowe pole magnetyczne niskiej 
częstotliwości. Podstawy fizyczne. IPM - Jednostki 
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chorobowe. Wziewania wykaz leków, podstawy 
fizyczne. Klimatologia - wykaz uzdrowisk, 
Zastosowanie polskiego klimatu. Balneoterapia – 
wody mineralne, rodzaje kąpieli leczniczych. 
Podział i charakterystyka prądów stosowanych w 
elektroterapii. Bioelektryczność żywej komórki. 
Podstawowe wiadomości dotyczące prądu i jego 
parametrów. 
 
Semestr III 
Działanie prądu stałego na organizm. Mechanizmy 
elektrokinetycznego działania prądu stałego. 
Lokalne zmiany pod wpływem prądu stałego. 
Przygotowanie pacjenta do zabiegu, wywiad, 
dobór elektrod i metody zabiegowej. Wskazania i 
przeciwwskazania do stosowania prądu stałego w 
terapii. Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu 
zabiegów z wykorzystaniem prądów elektrycznych 
(stały, niskiej i średniej częstotliwości). 
Galwanizacja: anodowa, katodowa, podłużna, 
poprzeczna, stabilna i labilna. Jonoforeza – wykaz 
leków, podstawy fizyczne. Kąpiele elektryczno-
wodne. Prądy diadynamiczne wg Bernarda: 
podział, działanie na tkanki poszczególnych 
prądów, technika zabiegów. 
Terapia bólu. Teorie modelowania informacji 
bólowej za pomocą bodźca elektrycznego. TENS - 
przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. 
Podział i parametry prądów, mechanizm działania 
na różnych poziomach modulowania informacji 
bólowej, techniki zabiegowe: dobór elektrod  
i miejsca lokalizacji, przygotowanie pacjenta do 
zabiegu (wywiad), dobór rodzaju prądu w 
zależności od oceny dolegliwości bólowych przez 
pacjenta. Wskazania i przeciwwskazania. TENS - 
kliniczne zastosowanie w różnego rodzaju 
schorzeniach. Mikroprądy: mechanizm działania na 
tkanki, sposoby emisji, parametry i metodyka 
zabiegu, wskazania i przeciwwskazania. Prądy 
interferencyjne wg Nemeca, prądy średniej 
częstotliwości modulowane Dipol Vector, Isoplanar 
Vector -techniki czteropolowe i interferencja 
dwupolowa. Charakterystyka parametrów, 
fizjologiczne znaczenie prądów średniej 
częstotliwości, sposoby aplikacji, rodzaje elektrod, 
wskazania, środki ostrożności, przeciwwskazania, 
techniki lecznicze, ogóle zalecenia dotyczące 
doboru parametrów, leczenia bólu ostrego i 
chronicznego, zmniejszenie napięcia mięśniowego, 
zmniejszenie spastyczności, stymulacja narządów 
w jamie brzusznej i przyspieszenie procesów 
zdrowienia. Metody stymulacji mięśni osłabionych, 
prawidłowo unerwionych. Prąd Kotza („Rosyjska 
stymulacja”). Prądy typu faradycznego. 
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Neurofizjologiczne efekty stymulacji. 
Elektrodiagnostyka nerwów i mięśni. Podstawy 
fizjologiczne elektrodiagnostyki. Metoda 
jakościowa: prawo skurczu Erba, test Lanego, 
galwaniczno- faradyczny test Erba, interpretacja 
wyników. Metoda ilościowa: reobaza, chronaksja, 
krzywa i/t i jej interpretacja, wyznaczanie 
współczynnika akomodacji. Podstawy EMG, PET, 
EEG. Prąd Träberta (2/5, Ultra Reiz). 
Charakterystyka parametrów prądu. Leczenie 
zaburzeń neurowegetatywnych. 
Terapia Wysokotonowa, Energotonowa - HITOP - 
podstawy fizyczne i biologiczne, metodyka 
zabiegów, efekty tkankowe, simul famI, simul 
famX. 4000 – 32000 Hz. Neurofizjologiczne efekty 
HITOP. Równoczesna modulacja amplitudy i 
częstotliwości. Wskazania i przeciwwskazania. 
Terapia skojarzona. Neurofizjologiczne efekty 
stymulacji. Wskazania i przeciwwskazania. 
Stymulacja wysokonapięciowa (HVS). 
Wykorzystanie poznanych metod elektroterapii w 
leczeniu różnych schorzeń, analiza przypadków 
klinicznych. Ocena stanu pacjenta, wyznaczenie 
celów elektroterapii: krótko i długoterminowych. 
Zastosowanie poznanych metod terapeutycznych 
zależności od aktualności symptomów zapalnych. 
Przegląd literatury medycznej pod kątem 
zastosowania nowoczesnych metod fizykalnych w 
codziennej praktyce fizjoterapeuty. Zapoznanie              
z dokumentacją medyczną. 
 
Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Semestr II  
Zapoznanie z regulaminem pracowni i zasadami 
BHP. Technika wykonywania zabiegów cieplnych. 
Podstawy fizyczne termoterapii. Zabiegi cieplne: 
ciepłe okłady ( Hot Pack ). Zabiegi cieplne ogólne: 
sauna, reakcje fizjologiczne ustroju na ciepło. 
Leczenie zimnem: przegląd metod leczniczych - 
krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa 
(kriokomora). Praktyczna realizacja dostępnych 
metod leczenia zimnem (Cold Pack, krioterapia 
przy użyciu CO2 ). Terapeutyczne wykorzystanie 
ultradźwięków. Elektrofonoforeza, Sonoforeza 
(fonoforeza) – zasady aplikacji leków z 
wykorzystaniem fali. Diatermia krótkofalowa. 
Zapoznanie z aparaturą, zasady dawkowania, 
efekt termiczny i biologiczny, zasady BHP.  
Terapeutyczne zastosowanie promieniowania 
podczerwonego (IR). Zastosowanie w leczeniu 
promieni ultrafioletowych (UV) - test biologiczny 
pacjenta. Wykorzystanie promieniowania IR , UV 
w poszczególnych jednostkach chorobowych 
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Podstawowe wiadomości dotyczące prądu i jego 
parametrów. Bioelektryczność żywej komórki. 
Charakterystyka prądów stosowanych  
w elektroterapii. Zasady bezpieczeństwa przy 
wykonywaniu zabiegów z wykorzystaniem prądów 
elektrycznych (stały, niskiej i średniej 
częstotliwości). 
 
Semestr III 
Biostymulacja laserowa, promieniowanie 
spolaryzowane. Podstawy fizyczne i reakcje 
fizjologiczne ustroju. Metodyka wykonywania 
zabiegów. 
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Podstawy 
fizyczne i reakcje fizjologiczne ustroju. 
Wykorzystanie zabiegów IPM w poszczególnych 
jednostkach chorobowych.  
Hydroterapia. Wpływ zabiegów wodoleczniczych 
na ustrój. 
Działanie prądu stałego na organizm. Mechanizmy 
elektrokinetycznego działania prądu stałego. 
Lokalne zmiany pod wpływem prądu stałego. 
Przygotowanie pacjenta do zabiegu, wywiad, 
dobór elektrod i metody zabiegowej. Wskazania       
i przeciwwskazania do stosowania prądu stałego    
w terapii. Zasady bezpieczeństwa przy 
wykonywaniu zabiegów z wykorzystaniem prądów 
elektrycznych (stały, niskiej i średniej 
częstotliwości). Praktyka: technika wykonywania 
zabiegów za pomocą prądu stałego: galwanizacja, 
zastosowanie elektrod specjalnych. Kąpiele 
elektryczno-wodne. 
Jonoforeza – wykaz leków, podstawy biologiczne      
i fizyczne, metodyka wykonywania zabiegów           
z zastosowaniem leków. 
Prądy interferencyjne wg Nemeca, prądy średniej 
częstotliwości modulowane, techniki czteropolowe 
i dwupolowe ( Dipol Vector, Isoplanar Vector.) 
Charakterystyka parametrów, fizjologiczne 
znaczenie prądów średniej częstotliwości, sposoby 
aplikacji, rodzaje elektrod, wskazania, środki 
ostrożności, przeciwwskazania, techniki lecznicze, 
ogóle zalecenia dotyczące doboru parametrów. 
Terapia bólu. Teorie modelowania informacji 
bólowej za pomocą bodźca elektrycznego. TENS – 
przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. 
Podział i parametry prądów, mechanizm działania 
na różnych poziomach modulowania informacji 
bólowej, techniki zabiegowe, dobór elektrod i 
miejsca lokalizacji, przygotowanie pacjenta do 
zabiegu (wywiad), dobór rodzaju prądu w 
zależności od oceny dolegliwości bólowych przez 
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pacjenta. Wskazania i przeciwwskazania. TENS- 
kliniczne zastosowanie w poszczególnych 
jednostkach chorobowych. Prądy diadynamiczne: 
podział, działanie na tkanki poszczególnych 
prądów, technika zabiegów, praktyczne 
wykonywanie zabiegów.  
Zastosowanie poznanych metod terapeutycznych 
różnych schorzeniach. Dobór metod w zależności 
od aktualności symptomów zapalnych, wieku i 
stanu psychofizycznego pacjenta.  
 
Semestr IV 
Prąd Träberta (2/5, Ultra Reiz). Charakterystyka 
parametrów prądu, dawkowanie, efekty 
powstające w tkankach, środki ostrożności w 
czasie wykonywania zabiegów, sposoby aplikacji: 
metoda lokalna i segmentarna. Praktyczne 
wykonywanie zabiegów.  
Mikroprądy: mechanizm działania na tkanki, 
sposoby emisji, parametry i metodyka zabiegu , 
wskazania i przeciwwskazania , praktyczne 
wykonywanie zabiegów.  
Stymulacja wysokonapięciowa (HVS): parametry 
prądu, mechanizm działania, sposoby emisji, 
techniki zabiegowe, wskazania przeciwwskazania. 
Elektrodiagnostyka nerwów i mięśni. Podstawy 
fizjologiczne elektrodiagnostyki. Metoda 
jakościowa: prawo skurczu Erba, test Lanego, 
galwaniczno - faradyczny test Erba, interpretacja 
wyników. Metoda ilościowa: reobaza, chronaksja, 
krzywa i/t i jej interpretacja, wyznaczanie 
współczynnika akomodacji. Praktyczne 
wykonywanie testów . Stymulacja mięśni 
odnerwionych i prawidłowo unerwionych. 
Prąd Kotza („Rosyjska stymulacja”), prądy typu 
faradycznego. Neurofizjologiczne efekty 
stymulacji. Elektrostymulacja w skoliozach. 
Praktyczne wykonywanie zabiegów 
elektrostymulacji. 
Terapia skojarzona: ud+ TENS, ud+ stymulacja 
mięśni, metodyka zabiegów, efekty tkankowe        
i stawowe. Wskazania i przeciwwskazania. 
Praktyczne wykonywanie zabiegów.  
Wykorzystanie poznanych metod elektroterapii w 
leczeniu różnych schorzeń, analiza przypadków 
klinicznych. Ocena stanu pacjenta, wyznaczenie 
celów elektroterapii: krótko i długoterminowych. 
Wykorzystanie poznanych metod fizykoterapii       
w leczeniu różnych schorzeń, analiza przypadków 
klinicznych. 
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24 Literatura podstawowa 
i uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Mika T.: Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 

2013. 
2. Straburzyńska- Lupa A., Straburzyński G.: 

Fizjoterapia z elementami klinicznymi tom 1,2 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 
2008. 

3. Bauer A, Wiecheć M.: Przewodnik metodyczny 
po wybranych zabiegach fizykalnych. 
Markmed Rehabilitacja s.c., Ostrowiec 
Świętokrzyski, wyd. 3, 2012. 

4. Robertson V., A. Ward, J. Low, A. Reed: 
Fizykoterapia. Aspekty kliniczne           i 
biofizyczne. Elsevier Urban & Partner Wrocław 
wyd.4, 2009. 

Uzupełniająca 
1. Straburzyński G.: Fizjoterapia. PZWL 

Warszawa 2003. 
2. Sieroń A.: Zastosowanie pól magnetycznych   

w medycynie. Alfa Media Press, Bielsko-Biała, 
wyd. 2, 2010.  

3. Zagrobelny Z.: Krioterapia miejscowa i 
ogólnoustrojowa. Urban&Partner, Wrocław 
2003. 

4. Byl N.: Zastosowanie ultradźwięków jako 
metody wspomagającej przezskórne 
podawanie leków: jonoforeza. Physical 
Therapy, 1995. 

5. Szadurski L.: Modulujące działanie 
promieniowania laserowego i ultradźwięków 
na reakcje skurczu tętnic. Fizjoterapia Polska 
2003. 

6. Kahn J.: Elektroterapia. PZWL, Warszawa 
2005. 

7. Wróbel P., Niedźwiedzka B., Trąbka R.: Wpływ 
treningu mięśni prądami fazowymi Kotz’a na 
przyrost siły i masy głowy przyśrodkowej 
mięśnia czworogłowego uda u pacjentów w 
przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu 
rzepkowo-udowego. Ortopedia, 
Traumatologia, Rehabilitacja 2002; 4(2): 218-
221. 

8. Wróbel P., Trąbka R.: Terapia energotonowa  
w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa 
lędźwiowego. Fizjoterapia Polska 2003 3(2): 
205-209. 

9. Wróbel P., Trąbka R.: Zastosowanie 
impulsowego pola magnetycznego       u 
pacjentów po artroskopii stawu kolanowego. 
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Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2003 
3(1): 31-37. 

10. Wróbel P.: Terapia energotonowa, a inne 
metody współczesnej medycyny fizykalnej. 
Refleksoterapia, Kraków, 2011. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego – 
semestr II: (60h) 
- wykłady 15h,  
- ćwiczenia praktyczne medyczne 45h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego – 
semestr II: (40h) 
- przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 25 h 
- przygotowanie do zaliczenia końcowego 15 h 
Łączny nakład pracy studenta - semestr II: 
100h (4 ECTS) 
 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego – 
semestr III: (55h) 
- wykłady 15h,  
- ćwiczenia praktyczne medyczne 40h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego – 
semestr III: (25h) 
- przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 15h 
- przygotowanie do zaliczenia końcowego 10h 
Łączny nakład pracy studenta - semestr III: 
80h (3 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego – 
semestr IV: (30h) 
- ćwiczenia praktyczne medyczne 30h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego – 
semestr IV: (30h): 
- przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 20h 
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- przygotowanie do egzaminu końcowego  15h 
Łączny nakład pracy studenta - semestr IV: 
60h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

5 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia      
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Masaż leczniczy 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 
4 ECTS w tym: 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II 

9 Semestr III, IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 

70h w tym: 
sem. III : wykłady 10h, ćwiczenia praktyczne 
medyczne 30h   
sem. IV ćwiczenia praktyczne medyczne 30 h   

12 Koordynator dr Tomasz Załęcki 

13 Prowadzący dr Tomasz Załęcki, dr Sławomir Kozioł, mgr Agata 
Trytko 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość anatomii układu kostno-mięśniowo – 
nerwowego, fizjologii i patofizjologii człowieka 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W 35 zna teoretyczne, metodyczne i 
praktyczne podstawy masażu leczniczego, 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 03  umie samodzielnie wykonywać zabiegi 
z zakresu masażu leczniczego, 
 FZ_P1_U 06  umie posługiwać się sprzętem 
stosowanym w masażu leczniczym,  
FZ_P1_U 23  potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną, 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
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FZ_P1_K 20  stosuje zasady bhp i zasady etyczne 
obowiązujące podczas masażu. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, pokaz, ćwiczenia praktyczne, prezentacja 
multimedialna. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kryteria oceny wiedzy studenta: 
Ocena studentów na podstawie kolokwium 
(pytania otwarte).  
100 - 90 % – max ilości punktów – 5,0 
89 – 85% – max ilości punktów – 4,5 
84 – 71% – max ilości punktów – 4,0 
70 – 66% – max ilości punktów – 3,5 
60 - 65% – max ilości punktów – 3,0 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
5.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
jest w stanie wykonać samodzielnie każdy rodzaj 
masażu 
4.5 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
jest w stanie wykonać samodzielnie każdy rodzaj 
masażu z niewielką pomocą prowadzącego  
4.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
jest w stanie wykonać masaż z pomocą 
prowadzącego 
3.5 – student uczestniczy w zajęciach, jest w 
stanie wykonać masaż z pomocą i korektą 
prowadzącego 
3.0 – student uczestniczy w zajęciach, jest w 
stanie wykonać podstawowe techniki masażu z 
pomocą i korektą prowadzącego, przy czy 
popełnia drobne błędy  
2.0 – student biernie uczestniczy w zajęciach, nie 
potrafi przedstawić podstawowych technik 
masażu, większość jego działań wymaga korekty 
prowadzącego 
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
Ocena z zakresu kompetencji społecznych będzie 
oceniana przez prowadzącego w formie 
przedłużonej obserwacji postaw i zachowań. 
,  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia medyczne: 
- 100% obecność na zajęciach 
- zaliczenie kolokwium 
- zaliczenie umiejętności praktycznych,  
- pozytywna postawa studenta na zajęciach. 
Egzamin - zaliczenie pozytywne po uzyskaniu 
minimum 60% maksymalnej ilości punktów z testu 
wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi. 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
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70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 
60 -65% – max ilości punktów – dostateczny 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Cele i zadania masażu klasycznego, zasady, normy 
i organizacja pracy masującego. Techniki masażu 
klasycznego. Praktyczne podstawy stosowania 
technik masażu klasycznego na poszczególne części 
ciała człowieka. Automasaż i podstawy masażu 
sportowego. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne 
masażu segmentarnego. Podstawy drenażu 
limfatycznego. Masaż przyrządowy i masaż w 
środowisku wodnym. Wskazania i 
przeciwwskazania do stosowania ww. metod 
masażu. 
 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady  
Semestr III 
Rys historyczny masażu klasycznego. Cele i 
zadania masażu klasycznego. Higiena terapeuty i 
pacjenta. Organizacja pracy i warunki pracy 
masującego. Środki wspomagające masaż. 
Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania 
masażu. Osie, płaszczyzny i regiony ciała 
człowieka dla potrzeb masażu. Anatomiczne i 
fizjologiczne podstawy masażu. Wpływ masażu na 
tkanki i poszczególne układy.  Podstawy 
stosowania masażu klasycznego w różnych 
jednostkach chorobowych Masaż segmentarny: 
podstawy anatomiczno-fizjologiczne masażu 
segmentarnego. Zakres unerwienia 
segmentarnego narządów wewnętrznych, mięśni i 
skóry oraz ich wzajemne powiązania i wynikające 
stąd zależności. Kolejność postępowania i kierunki 
wykonywania masażu segmentarnego. 
Dawkowanie i optymalne warunki stosowania 
masażu segmentarnego. Wskazania i  
przeciwwskazania do wykonywania masażu 
segmentarnego. Drenaż limfatyczny: podstawy 
anatomiczno-fizjologiczne drenażu limfatycznego. 
Zasady stosowania drenażu limfatycznego. 
Omówienie masażu przyrządowego. 
Ćwiczenia praktyczne  

semestr III  
Poznanie technik klasycznych: głaskanie, 
rozcieranie ugniatanie, oklepywanie, wibracja, 
roztrząsanie, wałkowanie. Metodyka wykonywania 
masażu klasycznego  poszczególnych części ciała 
człowieka: kończyna górna, kark, grzbiet i 
kręgosłup, mięsień czworoboczny.  
semestr IV 
Metodyka wykonywania masażu klasycznego: 
kończyna dolna, powłoki brzuszne, klatka 
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piersiowa, twarz. Metodyka przeprowadzania 
masażu klasycznego całego ciała. Ćwiczenia w 
automasażu. Odmienność masażu stosowanego w 
sporcie. Masaż segmentarny- chwyty  
diagnostyczne: wykrywanie zmian odruchowych w 
skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej. 
Określanie punktów maksymalnych. Przesunięcie 
odruchowe. Chwyty lecznicze: technika i kolejność 
stosowania chwytów przy opracowywaniu: 
grzbietu, miednicy, klatki piersiowej, karku i 
głowy, kończyn górnych, brzucha i kończyn 
dolnych. Podstawy stosowania masażu 
segmentarnego w różnych jednostkach 
chorobowych. Poznanie i opanowanie wykonania 
podstawowych chwytów manualnego drenażu 
limfatycznego.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1.    Zborowski A.: Masaż klasyczny. Wyd. A-Z, 

Kraków 2000. 
2. Zborowski A.: Masaż segmentarny. Wyd. A-Z, 

Kraków 2004. 
3. Prochowicz Z.: Podstawy masażu leczniczego. 

PZWL, Warszawa 2006. 
Uzupełniająca: 
1. Zborowski A.: Drenaż limfatyczny. Wyd. A-Z, 

Kraków 2006. 
2. Podgórski T.: Masaż w rehabilitacji i sporcie. 

AWF, Warszawa 1996. 
3. Magiera L.: Klasyczny masaż leczniczy. Wyd. 

Biostyl, Kraków 2006. 
4. Magiera L:  Automasaż leczniczy. Wyd. Biostyl, 

Kraków 2003. 
5. Magiera L., Kasperczyk T.: Segmentarny 

masaż leczniczy. Wyd. Biostyl, Kraków 2001. 
6. Chaitow L., Fritz S. (red. Saulicz E.): Masaż 

leczniczy. Badanie i leczenie mięśniowo-
powięziowych punktów spustowych. Elsevier 
Urban & Partner. Wrocław 2009.   

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela- semestr III (40h) 
 wykład 10h, ćwiczenia  praktyczne 30 h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela:(20h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 20 h 
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Łączny nakład pracy studenta semestr 
III: 60h (2ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela- semestr IV (30h) 
ćwiczenia  praktyczne 30 h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela:(40h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 20 h 
Przygotowanie do egzaminu 20 h 
Łączny nakład pracy studenta semestr 
IV:70h(2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Masaż segmentarny z elementami drenażu 
limfatycznego (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator dr Piotr Wróbel 

13 Prowadzący dr Piotr Wróbel 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia człowieka, 
patologia, wiedza ogólna z zakresu budowy układu 
nerwowego (unerwienia segmentarnego skóry, 
mięśni i narządów wewnętrznych) i układu 
chłonnego człowieka. Podstawowe pojęcia z 
zakresu patologii narządów wewnętrznych oraz 
układu chłonnego. 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: FZ_P1_W35 Student definiuje podstawowe 
pojęcia z zakresu masażu segmentarnego i drenażu 
limfatycznego. 
FZ_P1_W23 Zna wskazania i przeciwwskazania do 
masażu segmentarnego i drenażu limfatycznego. 
Umiejętności:   Formułuje odpowiednie wnioski z 
przebiegu procesu masażu segmentarnego i 
drenażu limfatycznego. 
,FZ_P1_UO6, Zna i potrafi wymienić, opisać i 
wykorzystać w praktyce narzędzia diagnostyczne i 
lecznicze stosowane w masażu segmentarnym i 
drenażu limfatycznym. 
FZ_P1_U14 Potrafi zinterpretować wiedzę z zakresu 
zmian patologicznych narządów wewnętrznych i 
układu chłonnego dla potrzeb masażu. 
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FZ_P1_UO3 Potrafi samodzielnie wykonać zabieg 
masażu segmentarnego i drenażu limfatycznego u 
osób z dysfunkcjami narządów wewnętrznych  
i układu chłonnego. Potrafi dobrać odpowiednie 
pozycje, siłę bodźca, czas trwania zabiegu i 
właściwe ułożenia ciała pacjenta. 
Kompetencje społeczne:  
 FZ_P1_KO1, Rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego. 
FZ_P1_KO3, Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje z zakresu masażu segmentarnego i 
drenażu limfatycznego. 
FZ_P1_KO5 Przyjmuje i akceptuje opinie innych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Pokaz, ćwiczenia praktyczne, prezentacja 
multimedialna 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 

Wiedza: Ocena studentów na podstawie 
kolokwium (pytania otwarte),   
Umiejętności: zaliczenie praktyczne,( ocenie 
podlega, dokładność wykonania masażu, kolejność 
technik, przestrzeganie zasad ) ,referat 
 Kompetencje społeczne: 100% obecności , 
aktywność na zajęciach, samoocena. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną w formie pisemnej i 
praktycznej. Obecność na zajęciach zgodnie z 
Regulaminem Studiów 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

 Podstawy anatomiczne, fizjologiczne i kliniczne 
masażu segmentarnego. Unerwienie segmentarne. 
Dawkowanie masażu segmentarnego. Wykrywanie 
i usuwanie zmian odruchowych. Działanie masażu 
segmentarnego. Wskazania i przeciwwskazania do 
stosowania masażu segmentarnego. Praktyczne 
zastosowanie masażu segmentarnego w wybranych 
jednostkach chorobowych. Podstawowe 
wiadomości z zakresu budowy i funkcji układu 
limfatycznego. Zasady stosowania drenażu 
limfatycznego. Wskazania i przeciwwskazania do 
drenażu limfatycznego. Praktyczne zastosowanie 
drenażu limfatycznego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Podstawy anatomiczne i fizjologiczne masażu 
segmentarnego. Łuk odruchowy. Przewodzenie 
bólu. Podstawy kliniczne masażu segmentarnego. 
Odruchowe objawy chorobowe. Unerwienie 
segmentarne skóry, mięśni i narządów 
wewnętrznych. Dawkowanie masażu 
segmentarnego. Wykrywanie zmian odruchowych. 
Przesunięcia odruchowe. Działanie ogólne i 
miejscowe masażu segmentarnego. Wskazania i 
przeciwwskazania do masażu segmentarnego. 
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Ułożenie pacjenta do zabiegu. Chwyty 
diagnostyczne i lecznicze. Opracowanie grzbietu. 
Opracowanie miednicy w pozycji leżącej i siedzącej. 
Opracowanie klatki piersiowej. Opracowanie karku 
i głowy. Opracowanie brzucha i kończyn. Masaż 
segmentarny w wybranych jednostkach 
chorobowych. Podstawy anatomii i fizjologii układu 
chłonnego. Postępowanie w manualnym drenażu 
limfatycznym. Zasady stosowania drenażu 
limfatycznego. Wskazania i przeciwwskazania do 
drenażu limfatycznego. Drenaż limfatyczny 
grzbietu. Drenaż limfatyczny kończyny górnej. 
Drenaż limfatyczny kończyny dolnej. Głębokie 
opracowanie brzucha. Drenaż limfatyczny okolicy 
lędźwiowo-krzyżowej. 

24 Literatura podstawowa i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Zborowski A.: Masaż segmentarny  
Wyd. A-Z Kraków 2007 
2. Zborowski A.: Drenaż limfatyczny  
Wyd. A-Z Kraków 2008 

Uzupełniająca 
1. Magiera L., Kasperczyk T.: Segmentarny 
masaż leczniczy Wyd. Biostyl, Kraków 2001 
2. Podstawy manualnego drenażu 
limfatycznego (Wydanie I polskie pod red. 
Marka Woźniewskiego) Wyd. Urban & Partner 
Wrocław 2003 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Ćwiczenia praktyczne medyczne 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego i 
praktycznego 35 h 
Łączny nakład pracy studenta: 53h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 ćwiczenia praktyczne: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Masaż sportowy z elementami 
refleksoterapii (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator dr Piotr Wróbel 

13 Prowadzący dr Piotr Wróbel, mgr Agata Trytko 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z przedmiotów: Anatomia 
prawidłowa człowieka, Fizjologia człowieka, 
Patologia, wiedza ogólna z zakresu budowy układu 
nerwowego (unerwienia segmentarnego skóry, 
mięśni i narządów wewnętrznych) Podstawowe 
pojęcia z zakresu patologii narządów wewnętrznych 
i układu ruchu. 

18 Efekty kształcenia 

 Student w zakresie wiedzy:             
FZ_P1_W35 definiuje pojęcia związane z masażem 
sportowym oraz akupresurą i refleksologią. 
FZ_P1_W23 zna wskazania i przeciwwskazania do 
masażu sportowego i refleksoterapii.           
Student w zakresie umiejętności :         
FZ_P1_UO6 Zna i potrafi wymienić, opisać i 
wykorzystać w praktyce narzędzia diagnostyczne i 
lecznicze stosowane w masażu sportowym  
i refleksoterapii.                                          
FZ_P1_U14 Potrafi zinterpretować wiedzę z 
zakresu zmian fizjologicznych i patologicznych 
organizmu dla potrzeb masażu.               
FZ_P1_UO3 Potrafi samodzielnie wykonać zabieg 
masażu sportowego i refleksoterapii. Potrafi 
dobrać odpowiednie pozycje, siłę bodźca, czas 
trwania zabiegu i właściwe ułożenia ciała 
pacjenta. 
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Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_KO3 Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i 
kompetencje z zakresu masażu sportowego i 
refleksoterapii. 
 FZ_P1_KO1 Rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego. Przyjmuje i 
akceptuje opinie innych. 
FZ_P1_KO5 Przyjmuje i akceptuje opinie innych.  
 

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
pokaz, 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 

Wiedza:Ocena studentów na podstawie kolokwium 
(pytania otwarte),   
Umiejętności: zaliczenie praktyczne,( ocenie 
podlega, dokładność wykonania masażu, kolejność 
technik, przestrzeganie zasad ) ,referat 
 Kompetencje społeczne: 100% obecności , 
aktywność na zajęciach, samoocena. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną w formie pisemnej i praktycznej. 
Obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Anatomiczne i fizjologiczne podstawy masażu 
sportowego. Wpływ klasycznego masażu 
sportowego na organizm. Wskazania i 
przeciwwskazania do masażu sportowego. 
Metodyka klasycznego masażu sportowego. 
Klasyczny masaż sportowy w wybranych 
dyscyplinach sportowych. Podstawy filozofii 
medycyny chińskiej. Wskazania  
i przeciwwskazania do refleksoterapii. Podstawy 
diagnostyki. Akupresura i inne metody 
refleksoterapii. Najczęściej stosowane punkty  
w praktyce sportowej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy masażu 
sportowego. Cel i zadania masażu sportowego. 
Zasady i warunki stosowania masażu sportowego. 
Wpływ klasycznego masażu sportowego na 
organizm. Mechanizm działania masażu 
sportowego. Rodzaje masażu sportowego. 
Wskazania i przeciwwskazania do masażu 
sportowego. Techniki masażu sportowego. 
Metodyka klasycznego masażu sportowego 
(grzbiet, kręgosłup, kark i obręcz barkowa, klatka 
piersiowa, powłoki brzuszne, kończyna górna, 
kończyna dolna, masaż tylnej strony tułowia, 
masaż całego ciała). Masaż sportowy w 
wybranych dyscyplinach sportowych. Podstawy 
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filozofii medycyny chińskiej. Prawo Qi i jej formy 
yang i yin. Prawo pięciu elementów. Meridiany 
główne i dodatkowe. Położenie meridianów. 
Położenie punktów i wskazania terapeutyczne. 
Podstawy diagnostyki. Akupresura i inne metody 
refleksoterapii (akupunktura, laseropunktura). 
Recepty punktowe. Najczęściej stosowane punkty 
w praktyce sportowej.   

24 Literatura podstawowa   
i uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Magiera L., Walaszek R.: Masaż sportowy z 

elementami odnowy biologicznej Wyd. 
Biosport  Kraków 2004 

2. Bahr F.R.: Akupresura, PZWL, Warszawa, 
1990 

3. Dougans I. Refleksoterapia, Wyd. PASCAL, 
Warszawa, 2000 

  Uzupełniająca 
1. Kirsch R.: Masaż sportowy Wyd. PZWL 

Warszaw 1965 
2. Hin Kuan: Chiński masaż i akupresura Wyd. 

PZWL 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Ćwiczenia praktyczne medyczne 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego i 
praktycznego 35 h 
Łączny nakład pracy studenta: 53h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 ćwiczenia praktyczne:  1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia ogólna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 12.6 - Fizjoterapia (Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 
2 ECTS w tym: 
sem. I: 1 ECTS 
sem. II: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr I, II  

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 
25h  w tym: 
sem. I: ćwiczenia praktyczne 15h  
sem. II: ćwiczenia praktyczne 10h 

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący mgr Joanna Schmidt 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Semestr I: 
Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W28 zna miejsce fizjoterapii w ramach 
organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie 
miejscowości, regionu, kraju. 
FZ_P1_W30 posiada podstawową wiedzę i zna 
terminologię z zakresu fizjoterapii w obszarze 
nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. 
FZ_P1_W31 zna historyczny rozwój technik i 
metod fizjoterapii, w tym głównych ich twórców, 
wnoszących istotny wkład w rozwój współczesnej 
fizjoterapii. Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe 
nazewnictwo fizjoterapeutyczne z zakresu: 
kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. 
Potrafi umiejscowić techniki, metody, zabiegi oraz 
inne oddziaływania fizjoterapeutyczne w 
schemacie współczesnej systematyki fizjoterapii. 
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FZ_P1_W32 potrafi  wymienić i omówić rodzaje 
energii stosowanej w fizykoterapii, w tym również 
z zakresu hydroterapii oraz balneoterapii. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat z zakresu 
podstawowych technik i metod fizjoterapii. 
FZ_P1_U31 potrafi dokonać oceny i samooceny 
działań edukacyjnych, z uwzględnieniem wyników 
oceny grupowej w procesie samodoskonalenia. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K02 jest zorientowany na bieżąco w 
kierunkach rozwoju współczesnej fizjoterapii. 
Semestr II : 
Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W36 posiada podstawową wiedzę i zna 
terminologię oraz stopnie i poziomy 
niepełnosprawności w głównych jednostkach i 
zespołach chorobowych, w różnych działach 
medycyny, w których mają zastosowanie 
oddziaływania fizjoterapeutyczne likwidujące lub 
łagodzące skutki niepełnosprawności. 
Posiada podstawową wiedzę na temat procesów 
naprawczych w ośrodkowym  i obwodowym 
układzie nerwowym. Zna i różnicuje patologie 
chwytu ręki oraz rodzaje chodu patologicznego. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat z zakresu 
niepełnosprawności, procesów naprawczych w 
ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym 
oraz patologii chwytu ręki i patologii chodu. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K02 jest zorientowany w bieżących 
kierunkach rozwoju współczesnej fizjoterapii, w 
odniesieniu do podstawowych jednostek i 
zespołów chorobowych, w głównych działach 
medycyny. 
FZ_P1_K17 potrafi okazać zrozumienie dla 
problemów wynikających z czasowej lub trwałej 
niepełnosprawności. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

- forma audytoryjna – przekaz informacji przez 
prowadzącego zajęcia 
- internet, katalogi, publikacje książkowe, 
leksykony, film, fotografia (samodzielna praca 
studenta poza zajęciami) 
- praktyczna realizacja zadań (schematy 
systematyki fizjoterapii) 
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- samoocena, identyfikacja błędów  
Pomoce dydaktyczne; wykorzystywane materiały: 
rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, 
schematy systematyki fizjoterapii do wypełnienia. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną semestr 
I i II. 
- zaliczenie systematyki semestr I– wymagana 
wiedza na poziomie – 60% bezbłędnych 
uzupełnień 
- ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych semestr I 
i II (pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 
60% maksymalnej liczby punktów).  
-przygotowanie referatu, (oddanie w terminie i 
zgodnie z zadaną tematyką).  
- samoocena. 
Egzamin w formie pisemnej - semestr II. 
- egzamin z  tematyki semestru I i II: - pytanie – 
odpowiedź, podaj, wymień, zdefiniuj, omów, 
porównaj, uzupełnij, wyjaśnij. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia końcowego: 
- ocena studentów na podstawie testu 
wielokrotnego wyboru  z pytaniami otwartymi 
pozytywne zaliczenie testu semestr I i II po 
uzyskaniu minimum 60% maksymalnej ilości 
punktów. 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych,  
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego. 
Warunki egzaminu: 
- do egzaminu dopuszczony jest student, który 
osiągnął pozytywną ocenę z ćwiczeń 
praktycznych. Brak zaliczenia w dniu egzaminu 
skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego 
terminu egzaminu.- pozytywna ocena z pisemnego 
egzaminu po semestrze II: 
Punktacja: 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70– 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 
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65 - 60% – max ilości punktów – dostateczny 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Systematyka fizjoterapii (ogólna i poszerzona). 
Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii. 
Miejsce i rola fizjoterapii w obszarze nauk 
medycznych i nauk o kulturze fizycznej. 
Problematyka niepełnosprawności, rehabilitacji i 
fizjoterapii. Procesy fizjologiczne i naprawcze w 
ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. 
Plastyczność ośrodkowego układu nerwowego, 
dominacja półkul mózgowych, zjawisko kolonizacji 
w korze mózgowej. Podstawowe zespoły i 
jednostki chorobowe w głównych działach 
medycyny. Poziomy niepełnosprawności oraz rola i 
zadanie fizjoterapii w ich leczeniu. Fizjologia i 
patologia funkcji ręki i chodu człowieka. Skutki 
uboczne hipokinezji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne  
Semestr I : 
Podstawowe pojęcia z zakresu fizjoterapii i 
rehabilitacji. Miejsce fizjoterapii w kompleksowej 
rehabilitacji. Organizacja oraz schemat struktury 
organizacyjnej rehabilitacji i fizjoterapii. 
Systematyka fizjoterapii. Ogólna metodyka 
postępowania fizjoterapeutycznego. Ogólne 
zasady doboru środków, form i metod fizjoterapii. 
Skład zespołu rehabilitacyjnego w odniesieniu do 
wybranych jednostek chorobowych i okresu 
usprawniania. Specyfika rehabilitacji szpitalnej w 
różnych działach medycyny; specyfika 
rehabilitacji: w oddziale rehabilitacji, 
ambulatoryjnej ogólnej i specjalistycznej, 
domowej, sanatoryjnej i w ośrodkach rehabilitacji. 
Etyka zawodu fizjoterapeuty, jego kompetencje 
oraz odpowiedzialność moralna i prawna. 
Podmiotowe podejście fizjoterapeuty do osoby 
rehabilitowanej. 
Ćwiczenia praktyczne  
Semestr II : 
Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące 
niepełnosprawności. Przyczyny, objawy i rodzaje 
niepełnosprawności. Typy reakcji na 
niepełnosprawność ze strony osób 
poszkodowanych. Definicje i współzależności 
pojęć: rehabilitacja, rehabilitacja medyczna, 
fizjoterapia. Cele rehabilitacji. Cechy polskiej 
koncepcji rehabilitacji. Interdyscyplinarność 
rehabilitacji i jej związki z naukami medycznymi, 
humanistycznymi i o kulturze fizycznej. 
Efektywność rehabilitacji w różnych działach 
medycyny i wybranych jednostkach chorobowych. 
Niepełnosprawność w różnych działach medycyny, 
w wybranych zespołach i jednostkach 
chorobowych. Procesy kompensacji, adaptacji i 
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regeneracji w wyrównywaniu ubytków 
funkcjonalnych.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL. 
Warszawa. 2005. 
Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna. T. I i II. 
Urban &Partner. Wyd. II. Wrocław 2012. 
Nowotny J. (red.): Podstawy kliniczne fizjoterapii 
w dysfunkcjach narządu ruchu. Medi Page. 
Warszawa 2006. 
Orzech J.: Rozwój koncepcji, technik i metod 
fizjoterapii. Wyd. Sport i rehabilitacja. Tarnów 
2005. 
Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. T. I i II. Wyd. 
Kasper. Kraków 2002. 
Uzupełniająca 
Barnes M.P. (red. Opara J.): Podręcznik 
rehabilitacji medycznej. Elsevier Urban & Partner. 
Wrocław 2008. 
Kenyon K., Kenyon J. (red. Śliwiński Z.): 
Kompendium fizjoterapii. Elsevier Urban & 
Partner. Wrocław 2007. 
Orzech J.: Rozwój technik i metod fizjoterapii w 
okresie od 1801 do 2001 roku. Studia i 
Monografie. Nr 21. AWF Kraków 2003. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów 
 ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela- semestr I: (15h)  
- ćwiczenia praktyczne 15h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela - semestr I:  
(14h) 
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 5h 
- przygotowanie referatu: 3h 
- przygotowanie do kolokwium: 6h 
Łączny nakład pracy studenta semestr I:   
29h (1ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela- semestr II: (10h)  
- ćwiczenia praktyczne 10h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela- semestr II:  
(26h) 
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-przygotowanie do zajęć w tym analizowanie 
literatury: 4h 
-przygotowanie referatu: 2h 
-przygotowanie do kolokwium: 5h 
- przygotowanie do egzaminu: 15h 
Łączny nakład pracy studenta semestr II:   
36h (1ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr I: 1 ECTS 
semestr II: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy fizjoterapii klinicznej: w ortopedii 
i traumatologii  

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6 Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 
4 ECTS w tym: 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II 

9 Semestr III, IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 

48h w tym: 
sem. III 30h: wykład 15h, ćwiczenia praktyczne 
15h 
sem. IV 18h: ćwiczenia praktyczne 18h 

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska  

13 Prowadzący dr Ewa Otfinowska, mgr Edyta Gondek, mgr 
Katarzyna Czopkowicz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, rozwój 
biologiczny człowieka, patologia  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 05 posiada wiedzę, szczegółową, z 
zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania 
aparatu ruchu i układu nerwowego człowieka oraz 
w stopniu podstawowym z fizjologii wysiłku 
fizycznego    
FZ_P1_W 09 zna podstawowe pojęcia z zakresu 
patologii, typów urazów, zespołów i jednostek 
chorobowych z zakresu ortopedii i traumatologii.  
FZ_P1_W 11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu, badanie ortopedyczne i diagnozowanie 
pacjenta. 
FZ_P1_W 22 posiada wiedzę na temat 
mechanizmów działania określonych czynników 
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fizykalnych stosowanych w procesie usprawniania, 
w poszczególnych jednostkach i zespołach 
chorobowych 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 11 potrafi udzielić porady osobom  
z dysfunkcją narządu ruchu w zakresie trybu życia 
oraz postępowania leczniczego.  
FZ_P1_U 12 posiada umiejętności diagnostyczne 
dotyczące typów urazów, jednostek chorobowych 
z zakresu ortopedii i traumatologii,  ocenę 
sprawności narządu ruchu oraz profilaktykę, 
pielęgnację, i edukację chorych w głównych 
zespołach i jednostkach chorobowych.  
FZ_P1_U 04 potrafi interpretować wiedzę  
z zakresu zmian patologicznych dla potrzeb 
planowania zabiegów fizjoterapeutycznych. 
 FZ_P1_U 25 potrafi prezentować i uczyć 
prawidłowej techniki ruchu, wzorców ruchowych, 
nawyków ruchowych w jednostkach i zespołach 
chorobowych występujących w ortopedii  
i traumatologii 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 06 okazuje szacunek wobec pacjenta. 
FZ_P1_K 07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów.  
FZ_P1_K 16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę 
FZ_P1_K 18 potrafi rozwiązywać problemy 
dotyczące pracy z pacjentami po urazach 
traumatologicznych samodzielnie lub prosząc  
o pomoc członków zespołu terapeutycznego 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, 
opis przypadku, studium pacjenta, 
samokształcenie. Ćwiczenia praktyczne, 
prezentacja multimedialna, pokaz, zadania 
realizowane zespołowo. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu 
jednokrotnego wyboru  z pytaniami otwartymi 
pozytywne zaliczenie testu po uzyskaniu minimum 
60% maksymalnej ilości punktów. 
Punktacja: 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
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60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 
Przygotowanie referatu, prezentacji. Samoocena. 
Aktywność na zajęciach. 
Obecność na 80% godzin dydaktycznych 
wykładów. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Wykłady- zaliczenie semestr III. Ćwiczenia 
praktyczne- zaliczenie z oceną semestr III, IV. 
Zaliczenie z oceną w formie pisemnej. Odpowiedź 
ustna. Ocenianie ciągłe. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Ortopedia i traumatologia, rys historyczny, zadania 
i zakres. Badanie i diagnozowanie pacjentów w 
celach ortopedycznych. Urazy narządu ruchu -  
skręcenia, zwichnięcia, złamania, zespoły 
przeciążeniowe, zespoły zużycia stawów i kości 
kończyny górnej, miednicy , stawów biodrowych i 
kończyny dolnej –  rodzaje, objawy, leczenie, 
powikłania.   
Amputacje w obrębie kończyn górnych, dolnych – 
przyczyny, poziomy amputacji, zaopatrzenie 
ortopedyczne.  
Choroby reumatologiczne, metaboliczne i 
nowotworowe narządu ruchu. 
Rehabilitacja w ortopedii. Diagnostyka w ortopedii 
– Rtg, TK, MRI. Urazy – skręcenia, zwichnięcia 
stawów. Złamania kości -  mechanizm, podział i 
objawy. Powikłania złamań – leczenie 
zachowawcze i operacyjne. Wady wrodzone 
narządu ruchu – klatki piersiowej, kręgosłupa, 
kończyn górnych i kończyn dolnych. Skoliozy – 
postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne. Urazy, 
zespoły przeciążeniowe kręgosłupa – objawy, 
leczenie, powikłania.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Semestr III  
Rys historyczny ortopedii, zadania ortopedii. 
Traumatologia i jej zakres. Metody leczenia 
stosowane w ortopedii, leczenie nieoperacyjne-
unieruchomienie zewnętrzne, wyciągi, redresje, 
blokady. Leczenie operacyjne. Wstrząs- 
patogeneza, rodzaje wstrząsu, postępowanie. 
Obrażenia tkanek miękkich narządu ruchu. 
Zakażenia, zapalenia-choroby i zniekształcenia 
narządu ruchu na tle procesów zapalnych. Zmiany 
zwyrodnieniowe stawów-choroby reumatoidalne 
narządu ruchu z punktu widzenia patologii 
narządu ruchu. Choroby metaboliczne kości i 
martwice kości. Nowotworowe zmiany narządu 
ruchu. Choroby ścięgien, wiązadeł i tkanki łącznej. 
Rola rehabilitacji w ortopedii, wpływ ćwiczeń i 
czynników fizykalnych na narząd ruchu. 
Diagnostyka w ortopedii i traumatologii- 
diagnostyka radiologiczna, diagnostyka 
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radioizotopowa, tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny. Zwichnięcia, skręcenia 
stawów. Obrażenia tkanek miękkich narządu 
ruchu, uszkodzenia nerwów, naczyń. Późne skutki 
uszkodzeń narządu ruchu – przykurcze, 
zesztywnienia stawów – zasady postępowania. 
Choroby przeciążeniowe narządu ruchu. Postawa i 
wady statyczne kończyn dolnych i kręgosłupa. 
Wady wrodzone narządu ruchu-klatki piersiowej, 
kręgosłupa, kończyny górnej i kończyny dolnej. 
Zniekształcenia szyi i klatki piersiowej , kręgosłupa 
w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej-skoliozy, 
klasyfikacja, postępowanie z uwzględnieniem 
mechanizmu i dynamiki rozwijających się zmian, 
mechanizmów kompensacyjnych, leczenie 
zachowawcze i operacyjne.  Stosowanie 
biomateriałów, implanty i ich podział. 
Ćwiczenia praktyczne  
Semestr III 
Wywiad, badanie ortopedyczne, prowadzenie 
dokumentacji klinicznej. Badanie podmiotowe, 
badanie przedmiotowe-oglądanie, badanie 
dotykiem, badanie siły mięśniowej, badanie 
zakresów ruchu w stawach. 
Pomiary długości i obwodów kończyn. Ból- ocena 
bólu. Urazy narządu ruchu –  skręcenia, 
zwichnięcia – rodzaje, zasady postępowania 
leczniczego, złamania kości – podział, mechanizm 
urazu, fizjologia zrostu kostnego, postępowanie 
lecznicze, powikłania. Złamania, opóźniony zrost,  
staw rzekomy, przykurcze i zniekształcenia 
stawowe.  
Urazy, zwichnięcia, skręcenia i złamania w obrębie 
kończyny dolnej. Urazy i złamania miednicy. 
Semestr IV 
Urazy trzonu kości udowej, podudzia , stawu 
kolanowego, stawu skokowego-goleniowego i 
stopy - leczenie zachowawcze i operacyjne, 
unieruchomienie, powikłania. 
Urazy, zwichnięcia, skręcenia i złamania, zespoły 
przeciążeniowe obręczy barkowej i kończyny 
górnej -  stawu barkowego,  ramienia, stawu 
łokciowego,  przedramienia, nadgarstka, ręki i 
palców. Zniekształcenia i dysfunkcje w chorobach 
układu nerwowo-mięśniowego. 
Uszkodzenie ścięgien i tkanek miękkich – zespół 
Sudecka, przykurcz Volkmana, przykurcz 
Dupuytrena. Amputacje kończyn – przyczyny, 
poziomy amputacji, przygotowanie chorych do 
zaprotezowania – kształtowanie, hartowanie, 
wzmacnianie kikuta. Zaopatrzenie ortopedyczne 
zaprotezowanie kończyny górnej i dolnej. Jałowe 
martwice  kości, zasady postępowania leczniczego. 
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Uszkodzenia  kręgosłupa i rdzenia kręgowego, 
zasady postępowania.     
Wady wrodzone narządu ruchu – klatki piersiowej, 
kręgosłupa, kończyn górnych i kończyn dolnych. 
Skoliozy – postępowanie lecznicze i 
rehabilitacyjne. Urazy, zespoły przeciążeniowe 
kręgosłupa – objawy, leczenie, powikłania.                                                                                                                                                                                                                         

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Gaździk T. Ortopedia i Traumatologia 

podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 
Warszawa 2005 

2. Greene W.: Ortopedia Nettera. Urban & 
Partner, Wrocław 2007 

3. Kubacki J. Zarys ortopedii i traumatologii AWF 
Katowice 2004            

4. Marciniak W. Szulc A. Wiktora Degi Ortopedia 
i Rehabilitacja T.1-2 PZWL. Warszawa 2004 

5. Nowotny J. Podstawy kliniczne fizjoterapii  
MediPage Warszawa 2005  

6. A. Coote, P. Haslam  Ortopedia i 
reumatologia. Seria Crash Course  
Wydanie: III, red. T. Gaździk 

Uzupełniająca 
1. Brown D.: Sekrety Ortopedii. Urban & Partner, 

Wrocław 2006 
2. Duckworth A.D., Porter D.E., Ralston S.H.(red. 

Wall A.): Ortopedia, traumatologia i 
reumatologia. Urban & Partner Wrocław 2010 

3. Kusz D. Kompendium ortopedii  PZWL. 
Warszawa 2009 

4. Kiwerski J.  Rehabilitacja medyczna PZWL 
Warszawa 2005 

5. Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna Urban & 
Partner Wrocław 2003  

6. Thompson J.C. Atlas anatomii ortopedycznej 
Nettera Urban & Partner Wrocław 2007 
 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr III: 
(30 h) 
wykład 15h, ćwiczenia praktyczne 15h  
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Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr III: 
(21h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 21h 
Łączny nakład pracy studenta semestr III: 
51h (2 ECTS) 
Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr IV: 
(18 h) 
ćwiczenia praktyczne 18h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr IV: 
(35h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 35h 
Łączny nakład pracy studenta semestr IV: 
53h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Semestr III: 1ECTS 
Semestr IV: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy fizjoterapii klinicznej: 
w reumatologii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 30h: wykłady 15h, ćwiczenia praktyczne 15h 

12 Koordynator dr Ewa Klimek – Piskorz 

13 Prowadzący dr Ewa Klimek – Piskorz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z anatomii człowieka. Rola 
tkanki łącznej w ustroju. Znajomość elementów 
badania narządu ruchu, testów klinicznych  
w badaniu kości, mięśni i stawów. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W10 zna metody opisu podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych w 
reumatologii, w stopniu umożliwiającym 
racjonalne planowanie procesu usprawniania.  
FZ_P1_W11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji w chorobach reumatycznych. 
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić oraz opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii w reumatologii;  
FZ_P1_W15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wywołanych chorobami reumatycz-
nymi. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U14 potrafi interpretować wiedzę  
z zakresu zmian patologicznych dla potrzeb 
diagnostyki funkcjonalnej oraz zabiegów 
fizjoterapeutycznych, stosowanych w 
reumatologii.  
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat/ 
prezentację multimedialną z zakresu chorób 
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reumatycznych i wygłosić go przed grupą 
słuchaczy. 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykłady, ćwiczenia praktyczne, prezentacja 
multimedialna. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie przygotowanego 
referatu, prezentacji multimedialnej, odpowiedzi 
ustnej. Szczegółowe informacje podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Wykłady- zaliczenie sem. V. 
Ćwiczenia praktyczne- zaliczenie z oceną, sem. V. 
Zaliczenie z oceną w formie pisemnej. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Choroby reumatyczne – podział zgodnie z 
międzynarodową klasyfikacją. Główne objawy i 
ogólna charakterystyka przebiegu wybranych 
schorzeń reumatycznych. Ogólne zasady, metody, 
cele i specyfika postępowania usprawniającego w 
chorobach reumatycznych.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Podział chorób reumatycznych zgodny z 
międzynarodową klasyfikacją. Choroby układowe 
tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenie stawów, 
toczeń rumieniowaty układowy, skleroderma, 
zapalenie skórno – i wielomięśniowe, zespół 
Sjögrena, mieszana choroba tkanki łącznej), 
choroby zapalne stawów z towarzyszącym 
zajęciem kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe 
stawów obwodowych i kręgosłupa, reumatyzm 
tkanek miękkich – patogeneza, zmiany 
anatomopatologiczne, obraz kliniczny oraz 
przebieg leczenia usprawniającego. 
Ćwiczenia praktyczne 
Badanie narządu ruchu: badanie podmiotowe  
i przedmiotowe. Kliniczne testy czynnościowe. 
Ogólna charakterystyka przebiegu najważniejszych 
schorzeń reumatycznych: patogeneza i objawy 
kliniczne. Cele, zasady oraz metody leczenia, 
wskazania i przeciwwskazania do kompleksowej 
rehabilitacji w tych chorobach. Zapobieganie 
deformacjom i leczenie zachowawcze (możliwości 
korekcji istniejących deformacji, usprawnianie 
chorego w okresie dużego zaostrzenia, podostrym 
i remisji choroby, zabiegi fizykalne. Zastosowanie 
leczenia chirurgicznego w chorobach reuma-
tycznych - postępowanie przed- i pooperacyjne. 
Zalecany program rehabilitacji leczniczej w życiu 
codziennym.  
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24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Zimmermann – Górska I. Choroby 

reumatyczne. PZWL Warszawa 2004. 
2. Snaith M.L. (red. wyd. pol. Filipowicz-

Sosnowska A.). ABC reumatologii. PZWL 
Warszawa 2007 

3. Rosławski A. Podstawy fizjoterapii w 
chorobach reumatycznych. AWF Wrocław 
1998. 

Uzupełniająca: 
1. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu 

kości, stawów i mięśni. Badanie, objawy, 
testy  
(w tłum. T.S. Gaździka). PZWL Warszawa 
1997. 

2. 2. Rosławski A. Reumatologia w pytaniach  
i odpowiedziach. AWF Wrocław 2000 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (30h) 
- wykład 15h 
- ćwiczenia praktyczne: 15h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (23h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 6h 
- przygotowanie prezentacji/konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 7h 
- przygotowanie do kolokwium: 10h 
Łączny nakład pracy studenta: 53h (2 ECTS)   

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy fizjoterapii klinicznej: 
w  neurologii  

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia (Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II 

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 36h: wykłady 18h, ćwiczenia praktyczne 18h 

12 Koordynator dr Filip Georgiew 

13 Prowadzący dr Maria Kolasa 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość anatomii i fizjologii CSN (mózgowia i 
rdzenia kręgowego) i obwodowego układu 
nerwowego 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 10  zna metody opisu podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych w neurologii, w 
stopniu umożliwiającym racjonalne planowanie 
procesu usprawniania; 
FZ_P1_W 11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji;  
FZ_P1_W 13   zna i potrafi wymienić oraz opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii w neurologii;  
FZ_P1_W 15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wywołanych chorobami 
neurologicznymi. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 14  potrafi interpretować wiedzę z 
zakresu zmian patologicznych dla potrzeb 
diagnostyki funkcjonalnej oraz zabiegów 
fizjoterapeutycznych w neurologii;  
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FZ_P1_U 30 potrafi przygotować referat z zakresu 
neurologii i wygłosić go przed grupą słuchaczy. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja 
multimedialna. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie przygotowanego 
referatu, prezentacji multimedialnej, odpowiedzi 
ustnej, testu wielokrotnego wyboru. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Wykłady – zaliczenie, ćwiczenia praktyczne - 
zaliczenie z oceną w formie pisemnej (test 
wielokrotnego wyboru lub opisowa forma 
odpowiedzi). 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Patofizjologia układu nerwowego. Choroby i urazy 
ośrodkowego układu nerwowego. Choroby i urazy 
obwodowego układu nerwowego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady  
Przypomnienie podstawowych wiadomości o 
budowie i funkcji układu nerwowego, pojęcia 
podstawowe potrzebne w pracy fizjoterapeuty. 
Podstawowe zależności między strukturą nerwową 
i funkcją układu nerwowego stanowiace podstawę 
przedmiotowego badania neurologicznego. Objaw  
i zespół neurologiczny. 
Czynności odruchowe. Co to jest odruch, łuk 
odruchowy jako podłoże anatomiczne odruchu. 
Odruchy badane w neurologii. Kiedy odruchy są 
zniesione lub osłabione, a kiedy ulegają 
wygórowaniu. Jakich informacji dostarcza nam 
badanie odruchów. 
Funkcja ruchu dowolnego. Czym jest ruch 
dowolny, podstawowy mechanizm go 
zabezpieczający (mięsień i jego unerwienie 
ruchowe: neuron górny i dolny ruchu). Niedowład 
jako objaw neurologiczny wynikajacy z 
uszkodzenia tego mechanizmu. Cechy 
charakterystyczne niedowładów pozwalające na 
lokalizację miejsca uszkodzenia w tym 
mechaniźmie. Niedowłady wynikające z 
uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz niedowłady 
odcinkowe i obwodowe. 
Rola układu pozapiramidowego i móżdżku jako 
mechanizmów działajacych w sposób dla nas 
podświadomy i wspomagających prawidłowe 
wykonanie ruchu dowolnego. Objawy 
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neurologiczne powstające po uszkodzeniu układu 
pozapiramidowego i po uszkodzeniu móżdżku. 
Zaburzenia mowy (dyzartria i afazje). Kiedy one 
powstają i jak wwyglądają klinicznie w zależności 
od uszkodzenia.  
Czucie i jego zaburzenia. Analizatory czucia – 
budowa i działanie. Rodzaje czucia 
powierzchniowego i rodzaje czucia głębokiego. 
Trzy zasady dotyczące przebiegu dróg czucia. 
Zaburzenia czucia powstające zależnie od miejsca 
uszkodzenia w analizatorze czucia. Wyjaśnienie 
różnych cech bólu powstającego w zespołach 
bólowych kręgosłupa. 
Droga wzrokowa i objawy jej uszkodzenia w 
różnych miejscach analizatoracwzroku. Znaczenie 
tych objawów dla diagnostyki w przypadkach 
uszkodzeń mózgu długo niemych klinicznie. 
Odruchy źreniczne i ich znaczenie, zwłaszcza w 
badaniu chorych po urazach głowy i mózgu. 
Zaburzenia wyższych czynności nerwowych 
(apraksje, agnozje). 
Płyn m-rdzeniowy. Przestrzenie płynowe układu 
nerwowego, powstawanie i przemieszczanie się 
płynu m-rdzeniowego w przestrzeniach 
płynowych, mechanizmy powstawania 
wodogłowia. Prawidłowy płyn m-rdzeniowy i 
zmiany w nim zachodzące w krwotoku 
podpajęczynówkowym. 
Badanie neurologiczne. Informacje dostarczane z 
wywiadu i wnioski wynikające z przedmiotowego 
badania neurologicznego.  
Ćwiczenia praktyczne 
Odruch, łuk odruchowy, objawy uszkodzenia łuku 
odruchowego. Zasady przekazywania informacji w 
układzie nerwowym. Neuron jako podstawowa 
jednostka morfologiczna i czynnościowa układu 
nerwowego.  
Ośrodkowy i obwodowy neuron ruchowy 
/umiejscowienie, objawy uszkodzenia/. Zaburzenia 
ruchowe wywołane uszkodzeniem dróg korowo-
rdzeniowych i obwodowego neuronu ruchowego 
/porażenia/ niedowłady spastyczne, wiotkie/.  
Reprezentacja ruchowa w korze mózgu. 
Lokalizacja niedowładów w zależności od poziomu 
uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej i 
obwodowego neuronu ruchowego.  
Zaburzenia ruchowe wywołane uszkodzeniem 
układu pozapiramidowego /ruchy mimowolne, 
zespół parkinsonowski/. Demonstracja 
przypadków klinicznych. Zaburzenia ruchowe 
wywołane uszkodzeniem móżdżku (budowa, 
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funkcje, przyczyny i objawy uszkodzenia 
móżdżku). Omówienie i demonstracja przypadków 
klinicznych. Czucie i zaburzenia czucia. Rodzaje 
czucia, drogi czucia - przebieg. Objawy 
uszkodzenia dróg czuciowych. Objawy 
uszkodzenia dróg czuciowych na różnych 
poziomach. Porównanie ataksji tylnosznurowej i 
móżdżkowej. Podstawowe pojęcia używane w 
neurologii klinicznej: niedowład, porażenie, 
(monoplegia, hemiplegia, paraplegia, tetraplegia), 
ataksja, ruchy mimowolne, drżenie spoczynkowe, 
drżenie zamiarowe, spastyczność, plastyczność, 
wiotkość. Porażenie ośrodkowe a obwodowe 
nerwu twarzowego. Zespół opuszkowy i 
rzekomoopuszkowy. Zaburzenia mowy: afazja, 
dysartria. Zaburzenia wyższych czynności 
psychicznych: apraksja, agnozja. Objawy 
uszkodzenia drogi wzrokowej. Pęcherz 
neurogenny. 
Elementy badania neurologicznego: poszukiwanie 
objawów klinicznych reprezentujących 
uszkodzenie poszczególnych struktur ośrodkowego 
i obwodowego układu nerwowego. Teoretyczne 
poznanie elementów badania neurologicznego: 
wywiad, badanie zakresu ruchów w stawach, 
badanie siły mięśniowej, ocena napięcia 
mięśniowego, badanie czucia powierzchniowego i 
głębokiego, badanie zborności ruchów, badanie 
odruchów fizjologicznych i patologicznych 
(Babińskiego, Rossolimo, Oppenheima), próba 
Romberga, ocena chodu i rodzaje zaburzeń chodu 
w chorobach układu nerwowego, objawy 
rozciągowe, objawy oponowe. Demonstracja 
badania, ćwiczenie wybranych elementów badania 
na sobie. 
Udar mózgu: definicja, czynniki ryzyka, przyczyny, 
podziały udarów, rodzaje udarów, przebieg i 
objawy kliniczne. Tętniak, naczyniak, krwotok 
podpajęczynówkowy. Patofizjologia krążenia 
mózgowego. Regulacja przepływu krwi przez 
mózg, budowa anatomiczna koła tętniczego 
mózgu, krążenie oboczne, zespoły tętnic 
mózgowych. Guzy mózgu, nowotwory mózgu, 
objawy kliniczne. Zaburzenia wyższych czynności 
psychicznych. Demonstracja przypadków 
klinicznych. Urazy mózgu. Wstrząśnienie, 
stłuczenie mózgu, obrzęk pourazowy, zranienie 
mózgu, objawy kliniczne. Krwiak nadtwardówkowy 
i podtwardówkowy, objawy kliniczne. Sztywność 
odmóżdżeniowa, sztywność z odkorowania, 
śpiączka. Choroba Parkinsona. Zespół 
parkinsonowski. Etiologia, przebieg, objawy 
kliniczne. Demonstracja przypadków klinicznych.  
Choroby i uszkodzenia rdzenia kręgowego. 
Zespoły uszkodzeń rdzenia. Charakter i rozległość 
porażeń w zależności od poziomu uszkodzenia 
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rdzenia. Urazy rdzenia kręgowego. Guzy kanału 
kręgowego. Patologia uszkodzeń rdzenia.  
Choroby uszkadzające rdzeń poprzecznie: 
jamistość rdzenia, rozmiękanie rdzenia, 
poprzeczne zapalenie rdzenia. Pęcherz 
neurogenny. Choroby układowe i wybiórcze 
rdzenia: choroba neuronu ruchowego /(MND), 
stwardnienie boczne zanikowe (SLA)/, 
zwyrodnienie sznurowe rdzenia. Stwardnienie 
rozsiane: etiopatogeneza, objawy kliniczne, 
zespoły. Zespoły korzeniowe: rwa kulszowa, rwa 
udowa- przyczyny, objawy. Zespoły bólowe 
kręgosłupa szyjnego: rwa ramienna, niestabilność 
- przyczyny, objawy. 
Polineuropatie, zespół Guillain-Barre. Zdolność do 
regeneracji włókien obwodowych. Uszkodzenie 
nerwu twarzowego. Porażenie Bella. Przyczyny, 
objawy kliniczne. Ośrodkowe i obwodowe 
porażenie nerwu twarzowego. Uszkodzenia 
obwodowego układu nerwowego: urazy splotów i 
nerwów obwodowych. Omówienie przypadków 
klinicznych. 
 

24 Literatura podstawowa i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Fuller G. Badanie neurologiczne to proste. 

PZWL, Warszawa 2013. 
2. Kozubski W., Liberski P.P. Neurologia. 

Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, 
Warszawa, 2006. 

3. Felten D.L., Józefowicz R.F. Netter F.H. Atlas 
neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. 
Szczudlik A. (red), Elsevier Urban & Partner, 
Wrocław 2007. 

4. Jakimowicz W.: Neurologia kliniczna w 
zarysie., PZWL, Warszawa, 1987. 

5. Bradley W.G. i wsp.(red. Wyd. Pol. Prusiński 
A.) Neurologia w praktyce klinicznej. Tom I, 
II i III. Wydawnictwo Czelej Sp z o.o., Lublin 
2006. 

6. Konturek S.: Fizjologia człowieka tom IV - 
Neurofizjologia. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellonskiego,  Kraków, 1998. 

7. Kozubski W., Liberski P.P.(red.): Neurologia. 
Tom 1 i 2. Podręcznik dla studentów 
medycyny. PZWL, Warszawa, 2014. 

8. Lindsay K.W., Bone I., Fuller G.: Neurologia i 
Neurochirurgia. Elsevier Urban&Partner, 
Wrocław, 2013 

9. Longstaff A.: Neurobiologia /Krótkie wykłady. 
PWN, Warszawa, 2013. 
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10. Mazur R., Kozubski W., Prusiński A.: 
Podstawy kliniczne neurologii., PZWL, 
Warszawa, 1999. 

11. Prusiński A. Neurologia praktyczna. PZWL, 
Warszawa, 2011. 

Uzupełniająca 
1. Dziak A. Bolesny krzyż. Medicina Sportiva, 

Kraków, 2003. 
2. Friedman A. (red.) Choroba Parkinsona - 

mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Wyd. 
Czelej, Warszawa 2005. 

3. Kiwerski J.(red.) Schorzenia i urazy 
kręgosłupa. PZWL, Warszawa, 2001. 

4. Rowland L.P., Pedley T.A.: Neurologia 
Merritta, tom 1, 2, 3, Urban & Partner, 
Wrocław, 2012. 

5. Mazur R.: Neurologia kliniczna dla lekarzy i 
studentów medycyny. Via Medica, Gdańsk, 
2005. 

6. Mumenthaler M., Mattle H.: Neurologia. 
Urban & Partner, wyd. III, Wrocław, 2001. 

7. Mumenthaler M., Schliack H. (red.) 
Uszkodzenia nerwów obwodowych: 
rozpoznanie i leczenie. PZWL, Warszawa, 
1998. 

8. Duus P. Diagnostyka topograficzna w 
neurologii. PZWL, Warszawa, 1989. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (36 h) 
wykład 18h, ćwiczenia praktyczne 18h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (30h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 30h 
Łączny nakład pracy studenta: 66h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej: w pediatrii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia (Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 3 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 30h: wykłady 15h, ćwiczenia praktyczne 15h 

12 Koordynator dr Czesław Piskorz 

13 Prowadzący dr Czesław Piskorz 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość podstaw anatomii, fizjologii oraz 
okresów rozwojowych człowieka. 

    18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W10 zna metody opisu podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych, w stopniu 
umożliwiającym racjonalne planowanie procesu 
usprawniania od okresu noworodkowego po okres 
dorastania, z uwzględnieniem „kamieni milowych 
rozwoju”.  
FZ_P1_W11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich 
struktury i funkcji 
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii 
FZ_P1_W15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wywołanych chorobą oraz 
podstawowe reakcje człowieka na chorobę.  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U14 potrafi interpretować wiedzę  
z zakresu zmian patologicznych dla potrzeb 
diagnostyki funkcjonalnej oraz zabiegów 
fizjoterapeutycznych, stosowanych w pediatriii.  
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 co jest podstawą do krótkoterminowego i 
odległego planowania usprawniania dzieci 
(zwłaszcza z MPD  
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat/ 
prezentację multimedialną z zakresu chorób wieku 
rozwojowego i wygłosić go przed grupą słuchaczy.  
 
 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykłady prezentacje multimedialne); ćwiczenia, 
materiały filmowe, referaty własne studentów. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie przygotowanego 
referatu/prezentacji multimedialnej, odpowiedzi 
ustnej, a także ćwiczeń w grupach. Szczegółowe 
informacje podaje prowadzący na pierwszych 
zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady – zaliczenie. 
Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną - 
pisemne (forma opisowa test jedno-
/wielokrotnego wyboru. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawy badania podmiotowego i przedmio-
towego dziecka z uwzględnieniem metodyki 
badania układu nerwowego i narządu ruchu. 
Rozwój psychoruchowy dziecka. Odrębności 
anatomiczno-fizjologiczne wieku dziecięcego  
w zakresie układu krążenia, oddechowego, 
nerwowego i narządu ruchu. Badanie i ocena 
wybranych parametrów układu krążenia  
i oddechowego oraz ocena rozwoju 
reflektorycznego dla potrzeb fizjoterapii  
i kinezyterapii. Fizjologia okresu noworodkowego 
– zespół adaptacji noworodka. Wcześniactwo, 
niska masa urodzeniowa. Niedotlenienie i inne 
urazy okołoporodowe, zespół zaburzeń 
oddychania. Fizjologia i patologia rozwoju 
psychomotorycznego w pierwszym roku życia. 
Metody oceny rozwoju fizycznego oraz sprawności 
i wydolności fizycznej dziecka. Aktywność fizyczna 
dziecka w zdrowiu  
i w chorobie. Dziecko opóźnione w rozwoju 
psycho-motorycznym, niepełnosprawne ruchowo. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Zasięg i obszar działania pediatrii – rola 
diagnostyczno-lecznicza, profilaktyczna i korekcyj-
no - rehabilitacyjna. Ocena stanu ogólnego, ze 
zwróceniem uwagi na objawy niewydolności 
układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, 
OUN, narządu ruchu. Wskazania i 
przeciwwskazania do stosowania zabiegów 
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fizjoterapeutycznych  
w pediatrii w zależności od choroby i stopnia 
niesprawności ruchowej dziecka. Prenatalne  
i perinatalne czynniki wpływające na rozwój 
psychoruchowy dziecka. Wcześniactwo, niska 
masa urodzeniowa. Podstawowe wiadomości  
o wybranych jednostkach chorobowych wieku 
dziecięcego wymagających współdziałania 
fizjoterapeuty, niezbędne do programowania 
procesu rehabilitacji i zrozumienia uwarunkowań 
jego skuteczności.  
Ćwiczenia praktyczne  
Rozwój dziecka - okresy ontogenezy. Ocena 
spontanicznej aktywności ruchowej dziecka 
metodą obserwacji. Ocena reakcji ułożenia ciała, 
odruchów pierwotnych, ruchów dowolnych. 
Podstawowe metody oceny rozwoju noworodka, 
niemowlęcia, dziecka w wieku poniemowlęcym,  
przedszkolnym i szkolnym. Rozwój 
psychomotoryczny dziecka w 1. r. ż. Dzieci z grupy 
ryzyka. Metody oceny rozwoju fizycznego dzieci. 
Aktywność ruchowa dziecka zdrowego i chorego. 
Objawy ze strony OUN u dzieci przydatne w 
praktyce fizjoterapeuty.  

24 Literatura podstawowa   
i uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Kubicka K. Kawalec W. (red): Pediatria. Wyd. 

Lek. PZWL, Warszawa 2003. 
2. Krawczyński M. Propedeutyka pediatrii. Wyd. 

Lekarskie PZWL 2009 
3. Mikler-ChwastekA.: Sprawdzian rozwoju 

psychoruchowego niemowlat. Wyd. Harmonia 
Universalis Gdańsk 2011. 

4. Borkowska M.: Dziecko z niesprawnością 
ruchową. Wyd. Lekarskie PZWL 2012 

5. Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Podstawy 
teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. 
Kasper, Kraków 2004. 
Uzupełniająca: 

1. Banaszak. G.: Rozwój niemowląt i jego 
zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Wyd. 
II. Alfa-medica press, Bielsko Biała 2004. 

2. Sadowska L.: Neurokinezjologiczna 
diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami 
rozwoju psychoruchowego. Wydawnictwo 
AWF Wrocław 2001. 

3. Sadowska L. (red.): Neurofizjologiczne 
metody usprawniania dzieci z zaburzeniami 
rozwoju. Wyd. AWF Wrocław 2004. 

4. Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie 
dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do 
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rehabilitacji. Wyd. Folium, Lublin 2003. 
5. Sherborne W.: Ruch rozwijający dla dzieci. 

PWN, 1997. 
6. Szmigiel Cz.: Podstawy diagnostyki i 

rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. T. I i II, AWF, Kraków 
2001. 

7. Tecklin J.S.: Pediatric Physical Therapy. 3rd ed. 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (30h) 
- wykłady: 15h 
- ćwiczenia praktyczne: 15h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (45h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 15h 
- przygotowanie prezentacji/konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 15h 
- przygotowanie do kolokwium: 15h 
Łączny nakład pracy studenta: 75h (3 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy fizjoterapii klinicznej: 
w kardiologii i pulmonologii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II 

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 27: wykłady 9h, ćwiczenia praktyczne 18h 

12 Koordynator Lek. med. Klaudyna Czech - Brożek 

13 Prowadzący Lek. med. Klaudyna Czech - Brożek, mgr Marta 
Bibro 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, patologia ogólna 

18 Efekty kształcenia 

Student zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W09 zna podstawowe pojęcia z zakresu 
patologii ogólnej i głównych zmian 
patofizjologicznych układu krążenia i 
oddechowego,  
FZ_P1_W20 posiada wiedzę z zakresu podstaw 
edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i 
profilaktyki chorób układu krążenia i 
oddechowego.  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U14 potrafi interpretować wiedzę z zakresu 
zmian patologicznych dla potrzeb diagnostyki 
funkcjonalnej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych 
w kardiologii  i pulmonologii. 
FZ_P1_U22 potrafi interpretować wyniki 
podstawowych badań klinicznych oraz diagnostyki 
funkcjonalnej 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat na zadany 
temat i wygłosić go przed grupą słuchaczy 
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Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K05 przyjmuje  i akceptuje opinie innych. 
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, 
referat 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie kolokwium z 
pytaniami otwartymi  
(Kryteria oceny: 100-95 % – max ilości punktów – 
bardzo dobry 
94 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 75% – max ilości punktów – dobry 
74 – 65% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
64 - 60% – max ilości punktów – dostateczny) 
Przygotowanie i demonstracja referatu, 
prezentacji.  Obserwacja na zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady -  zaliczenie, semestr IV; ćwiczenia 
praktyczne – zaliczenie z oceną w formie 
pisemnej, semestr IV 
Warunkiem zaliczenia jest:  

- Obecność na ćwiczeniach oraz wykładach  
(zgodnie z regulaminem studiów) oraz 
aktywny udział na zajęciach 

- Pozytywne zaliczenie kolokwium  
- Demonstracja prezentacji 

Szczegółowe warunki zaliczenia podaje 
prowadzący na pierwszych ćwiczeniach 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Badanie podmiotowe i przedmiotowe układu 
krążenia i układu oddechowego u osób z różnymi 
schorzeniami kardiologicznymi i 
pulmonologicznymi 
Podstawowe wiadomości o schorzeniach 
kardiologicznych i pulmonologicznych z 
uwzględnieniem  mechanizmu, dynamiki, 
objawów, rozwijających się zmian i rokowania. 
Ogólne założenia programu rehabilitacji 
kardiologicznej i pulmonologicznej 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Wysiłek fizyczny, a czynność układu krążenia i 
układu oddechowego u osób zdrowych i u osób 
chorych. Podstawowe wiadomości o metodach 
diagnostycznych stosowanych w kardiologii i 
pulmonologii. Podstawowe wiadomości o 
schorzeniach kardiologicznych takich jak: choroba 
niedokrwienna serca, zawał serca, wady serca, 
nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, 
miażdżyca tętnic obwodowych; z uwzględnieniem 
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mechanizmu, dynamiki, objawów i rokowania. 
Podstawowe wiadomości o schorzeniach 
pulmonologicznych takich jak: astma, przewlekła 
obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza, 
niewydolność oddechowa, rozedma płuc, 
zapalenie płuc z uwzględnieniem:  mechanizmu, 
dynamiki, objawów, rozwijających się zmian i 
rokowania. Podstawowe wiadomości na temat 
leczenia schorzeń kardiologicznych i 
pulmonologicznych. Metody oceny jakości życia 
pacjentów kardiologicznych i pulmonologicznych. 
Psychologiczne uwarunkowanie w przebiegu 
chorób układu krążenia. 
Ćwiczenia praktyczne 
Ogólne założenia programu rehabilitacji 
kardiologicznej i pulmonologicznej (wskazania do 
rehabilitacji, cele stosowania ćwiczeń fizycznych 
na różnych etapach rehabilitacji oraz w różnych 
jednostkach chorobowych). Kwalifikacja 
pacjentów do programu rehabilitacji 
kardiologicznej i pulmonologicznej. Podstawowe 
wiadomości o schorzeniach kardiologicznych 
takich jak: choroba niedokrwienna serca, zawał 
serca, wady serca, nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność krążenia; z uwzględnieniem 
mechanizmu, dynamiki, objawów i rokowania. 
Czynniki ryzyka schorzeń kardiologicznych, 
prewencja pierwotna i wtórna. Podstawowe 
zagadnienia z fizjologii i patofizjologii układu 
oddechowego. Podstawowe wiadomości o 
schorzeniach pulmonologicznych takich jak: 
astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
mukowiscydoza, niewydolność oddechowa, 
rozedma płuc, zapalenie płuc z uwzględnieniem:  
mechanizmu, dynamiki, objawów, rozwijających 
się zmian i rokowania.  Metody stosowane w 
fizjoterapii oddechowej. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
7. Smolis – Bąk E., Fizjoterapia w kardiologii 

Warszawa 2013  
8. Kuch M.,  Janiszewski M., Mamcarz A. 

Rehabilitacja kardiologiczna Warszawa 2014 
9. Bromboszcz J., Włoch T.: Rehabilitacja 

pulmonologiczna: wytyczne AACVPR do 
programów rehabilitacji pulmonologicznej. 
Kraków 2012. 

10. Wierusz-Wysocka B., Choroby wewnętrzne : 
podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, 
położnictwa i fizjoterapii, Poznań 2008 

Uzupełniająca 
1. Bromboszcz J., Dylewicz P.: Rehabilitacja 

kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń 
fizycznych. Kraków 2009. 
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2. Rosławski A, Woźniewski M.: Fizjoterapia 
oddechowa. AWF Wrocław, 1999 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 
wykład: 9 h 
ćwiczenia praktyczne: 18 hGodziny nie 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego:  przygotowanie 
do zajęć, w tym studiowanie literatury -14 h 
przygotowanie do kolokwium -20 h 
przygotowanie  projektu, prezentacji, dyskusji - 5 
h  
Łączny nakład pracy studenta: 66 h (2 
ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy fizjoterapii klinicznej: w chirurgii  
i onkologii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 27h w tym: wykład 9h, ćwiczenia praktyczne 18h 

12 Koordynator lek. med. Liliana Czapkowicz-Gryszkiewicz 

13 Prowadzący lek. med. Liliana Czapkowicz-Gryszkiewicz, mgr 
Monika Tybon 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, patologia ogólna 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W09 zna podstawowe pojęcia z zakresu 
patologii ogólnej i głównych zmian 
patofizjologicznych z zakresu chirurgii i onkologii. 
FZ_P1_W12 zna ograniczenia w podejmowaniu 
aktywności fizycznej u pacjentów onkologicznych i 
po leczeniu chirurgicznym, której  celem jest 
zwiększenie wydolności organizmu i podniesienie 
jakości życia. 
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny stanu 
pacjenta dla potrzeb fizjoterapii w chirurgii i 
onkologii. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą chorobą 
w zakresie trybu życia oraz postępowania 
FZ_P1_U14 potrafi interpretować wiedzę z zakresu 
zmian patologicznych w chirurgii i onkologii dla 
potrzeb zabiegów fizjoterapeutycznych. 
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FZ_P1_U25 potrafi prezentować i uczyć 
prawidłowej techniki ruchu, wzorców ruchowych, 
nawyków ruchowych w schorzeniach 
chirurgicznych i onkologicznych. 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat lub 
konspekt ćwiczeń w wybranych przypadkach 
klinicznych z zakresu chirurgii i onkologii. 
 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje w zakresie fizjoterapii w chirurgii i 
onkologii. 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta i 
jego rodziny. 
FZ_P1_K07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów. 
FZ_P1_K12 potrafi pracować w zespole 
terapeutycznym. 
FZ_P1_K22 przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia pacjenta oraz wszelkich praw 
pacjenta. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, ćwiczenia praktyczne, pokaz, prezentacja 
multimedialna, referat, „burza mózgów”, dyskusja. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu 
wielokrotnego wyboru  i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie testu po uzyskaniu 
minimum 60% maksymalnej ilości punktów). 
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, 
konspektu ćwiczeń ruchowych (oddanie w 
terminie i zgodnie z zadaną tematyką). 
Samoocena. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykład- zaliczenie,  
Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną. 
Warunkiem zaliczenia jest:  
- obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem 
studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych, 
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Badanie podmiotowe i przedmiotowe osób z 
różnymi schorzeniami z zakresu chirurgii i 
onkologii. Podstawowe wiadomości o metodach 
diagnostycznych stosowanych w chirurgii i 
onkologii. Podstawowe wiadomości o schorzeniach 
chirurgicznych i onkologicznych z uwzględnieniem 
mechanizmu i dynamiki objawów, rozwijających 
się zmian i rokowań w wybranych jednostkach 
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chorobowych. Leczenie fizjoterapeutyczne w 
wybranych jednostkach chorobowych, ogólne 
zasady, metody i cele usprawniania leczniczego z 
uwzględnieniem postępowania przed i po zabiegu 
operacyjnym. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Charakterystyka schorzeń onkologicznych: cechy 
nowotworów złośliwych i łagodnych, etapy 
procesów kancerogenezy, podział histologiczny 
nowotworów. Epidemiologia nowotworów w 
Polsce i na świecie. Czynnika ryzyka zachorowań 
na nowotwory oraz umiejscowienie nowotworów 
w zależności od czynnika sprawczego, znaczenie 
klasyfikacji klinicznej TNM oraz stopniowania 
zaawansowania klinicznego dla procesu 
diagnostyczno- terapeutycznego. Metody leczenia 
nowotworów złośliwych: chemioterapia, chirurgia, 
radioterapia, hormonoterapia, immunoterapia, 
terapia celowana, leczenie skojarzeniowe. 
Powikłania po leczeniu nowotworów złośliwych. 
Objawy kliniczne, diagnostyka, leczenie 
nowotworów złośliwych: gruczołu piersiowego, 
płuc, klatki piersiowej, przewodu pokarmowego, 
narządów płciowych męskich i żeńskich, układu 
moczowego, układu nerwowego, kości i tkanek 
miękkich. Podstawowe pojęcia, definicje, zasady i 
cele opieki paliatywnej. Objawy i zaburzenia 
występujące u pacjentów w zaawansowanym 
stadium choroby nowotworowej. Zespół 
wyniszczenia nowotworowego. 
Ćwiczenia praktyczne 
Chirurgia- definicje, podział, klasyfikacja zabiegów 
chirurgicznych. Badanie podmiotowe i 
przedmiotowe osób z różnymi schorzeniami z 
zakresu chirurgii i onkologii. Podstawowe 
wiadomości o metodach diagnostycznych 
stosowanych w chirurgii i onkologii: USG, USG 
Doppler, gastroskopia, kolonoskopia, RTG, TK, 
MRI, tomografia pozytonowa. Rodzaje, 
zaopatrzenie, powikłania wczesne i późne ran. 
Ocena czynników ryzyka rozwoju odleżyn. 
Klasyfikacja ciężkości i lokalizacji odleżyn. Leczenie 
zachowawcze i chirurgiczne oraz metody 
zapobiegania odleżynom. Ból pooperacyjny- 
definicje, patomechanizm, skale i metody leczenia. 
Najczęstsze powikłania pooperacyjne.  
Następstwa unieruchomienia dla funkcji 
organizmu. Rozpoznawanie dysfunkcji i 
problemów u chorego nieprzytomnego, 
podlegających postępowaniu 
fizjoterapeutycznemu. Podstawowe wiadomości o 
oparzeniach i odmrożeniach oraz metodach 
chirurgicznego leczenia. Podstawy patofizjologii, 
główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka 
przebiegu schorzeń w torakochirurgii- rak płuca, 
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przełyku, zniekształcenie klatki piersiowej (klatka 
piersiowa kurza i lejkowata. Podstawy 
patofizjologii, główne objawy kliniczne i ogólna 
charakterystyka przebiegu chorób piersi. 
Kompleksowa terapia obrzęku limfatycznego. 
Podstawy patofizjologii, główne objawy kliniczne i 
ogólna charakterystyka przebiegu schorzeń jamy 
brzusznej- rak żołądka, kamica pęcherza 
żółciowego, zapalenie wyrostka robaczkowego, 
ostre zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej. 
Podstawy patofizjologii, główne objawy kliniczne i 
ogólna charakterystyka przebiegu schorzeń 
obwodowych naczyń tętniczych i żylnych 
(miażdżyca tętnic obwodowych, choroba 
Buergera, choroba Raynauda, zakrzepica żylna, 
żylaki kończyn dolnych, zespół stopy 
cukrzycowej).Postępowanie fizjoterapeutyczne po 
amputacjach naczyniowych. Podstawy 
patofizjologii, główne objawy kliniczne i ogólna 
charakterystyka przebiegu schorzeń jelita grubego 
i odbytu (stomia). Podstawowe zasady, metody i 
cele usprawniania leczniczego z uwzględnieniem 
postępowania przed i po zabiegu operacyjnym w 
planowanych i nagłych operacjach.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Noszczyk W., Chirurgia repetytorium PZWL, 

Warszawa 2012. 
2. Woźniewski M., Kołodziej J., Rehabilitacja w 

chirurgii PZWL, Warszawa 2006. 
3. Woźniewski M., Fizjoterapia w chirurgii, PZWL, 

Warszawa 2012. 
4. Kordek R. Onkologia- podręcznik dla 

studentów  i lekarzy, Medical Press, Gdańsk 
2003. 

Uzupełniająca 
1. Pawlicki M., Rak piersi- nowe nadzieje i 

możliwości leczenia, Wyd.a-Medica Press  , 
Bielsko-Biała 2002. 

2. Straburzyńska- Lupa A., Straburzyński G., 
Fizjoterapia z elementami klinicznymi Tom I, 
II, PZWL Warszawa, 2008. 

3. Wójcik A., Pyszora A., Fizjoterapia w opiece 
paliatywnej, PZWL Warszawa, 2013. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (27h): 
- ćwiczenia praktyczne: 18h 
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- wykład: 9h 
Godziny niewymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (18h): 
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 4h 
- przygotowanie prezentacji/ konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 6h 
- przygotowanie do kolokwium: 8h. 
Łączny nakład pracy studenta: 45h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  

 
  



173 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej: w geriatrii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów II 

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 33h w tym: wykład 18h, ćwiczenia praktyczne 15h 

12 Koordynator dr n. med. Antoni Sydor  

13 Prowadzący dr n. med. Antoni Sydor, mgr Beata Milas 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, patologia. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W02 umie wymienić procesy inwolucyjne 
zachodzące w starości. 
FZ_P1_W10 zna metody opisu podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych w okresie 
starości, w stopniu umożliwiającym racjonalne 
planowanie procesu usprawniania w geriatrii.  
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić narzędzia 
diagnostyczne i metody oceny pacjenta starszego 
dla potrzeb fizjoterapii. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom 
starszym z nieodwracalną dysfunkcją lub 
przewlekłą chorobą.  
FZ_P1_U22 potrafi interpretować wyniki 
podstawowych badań klinicznych. 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat z zakresu 
geriatrii. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
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FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę.  
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja 
multimedialna, pokaz, objaśnienie, referat, 
realizacja zadań indywidualnie i w grupie. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% 
maksymalnej liczby punktów).  
Prawidłowa interpretacja wyników badań 
klinicznych. Prawidłowe udzielenie porady osobie 
starszej w  najczęstszych problemach okresu 
starości. Przygotowanie prezentacji multimedialnej 
(oddanie w terminie i zgodnie z zadaną tematyką). 
Samoocena. Obserwacja na zajęciach. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady - zaliczenie, 
Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną. 
Warunkiem zaliczenia końcowego jest: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwium, 
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Charakterystyka procesów starzenia i starości. 
Podstawowe wiadomości dotyczące wybranych 
problemów geriatrycznych oraz najczęstszych 
schorzeń występujących w starości. Kompleksowa 
ocena geriatryczna. Podstawowe wiadomości 
dotyczące postępowania fizjoterapeutycznego– 
cele, metody, ogólne zasady. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Gerontologia, geriatria – definicje. Populacyjne 
starzenie się człowieka, Epidemiologia. Teorie 
starzenia. Rola wolnych rodników. Objawy 
starzenia. Nietypowa symptomatologia kliniczna i 
geriatryczne zespoły objawów. Konsekwencje 
starzenia. Odmienności przebiegu chorób w wieku 
starszym. Kompleksowa ocena geriatryczna. 
Zmiany starcze w narządzie ruchu. Najczęstsze 
jednostki chorobowe (osteoporoza, choroba 
zwyrodnieniowa stawów, RZS). Ocena stanu 
funkcjonalnego, sprawności i wydolności fizycznej 
dla potrzeb fizjoterapii. Starzenie się układu 
sercowo-naczyniowego. Zmiany patologiczne w 
układzie krążenia. (przewlekłe niedokrwienie 
kończyn dolnych, miażdżyca tętnic, niewydolność 
serca). Ocena wydolności fizycznej. Układ 
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oddechowy - zmiany inwolucyjne i patologiczne 
(upośledzenie wydolności płuc, zapalenie płuc). 
Osobowość, otępienie starcze. Zmiany chorobowe 
w mózgu związane z wiekiem. Zaburzenia 
motoryki przewodu pokarmowego. Przyczyny i 
objawy niedokrwistości. Starzenie się a zmysły 
(wzrok, słuch, węch, smak). Zaburzenia 
termoregulacji. Udar cieplny, hipertermia 
i hipotermia. Zmiany w układzie wydzielania 
wewnętrznego. Zaburzenia układu moczowo-
płciowego. Odżywianie w starszym wieku. 
Fizjoterapia domowa i w ośrodkach pomocy 
społecznej. Dostosowanie mieszkania i otoczenia 
do potrzeb osoby starszej i niepełnosprawnej.          
Ćwiczenia praktyczne 
Podstawowe wiadomości dotyczące procesów 
starzenia się. Problemy geriatryczne. 
Niepełnosprawność jako konsekwencja starzenia. 
Zmiany inwolucyjne i patologiczne narządu ruchu 
osób starszych. Starzenie się układu sercowo-
naczyniowego oraz najczęstsze jednostki 
chorobowe występujące w starości. Zmiany 
inwolucyjne i patologiczne w układzie 
oddechowym.  Podstawowe wiadomości dotyczące 
choroby Alzheimera, otępienia, depresji wieku 
podeszłego. Hipokinezja osób starszych – skutki 
oraz zapobieganie. Kompleksowa ocena 
geriatryczna – elementy oceny. Zespół słabości. 
Odleżyny – postępowanie i profilaktyka. Rola, cele 
i metody postępowania fizjoterapeutycznego w 
geriatrii. Zasady postępowania z osobami z 
upośledzeniem wzroku i słuchu.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Galus K. (red) : Geriatria - wybrane 

zagadnienia. Elservier Urban & Partner. 
Wrocław 2007 

2. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: 
Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. 
Via Medica  Gdańsk 2007 

3. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.: 
Fizjologia starzenia się profilaktyka 
rehabilitacja. PWN. Warszawa 2013. 

4. Wieczorkowska -Tobis K, Kostka T., Borowicz 
A.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL Warszawa 
2011. 

Uzupełniająca 
1. Guccione A., Wong R., Avers D.: Fizjoterapia 

kliniczna w geriatrii. tłumaczenie polskie. Żak 
M., Śliwiński Z., Elservier Urban & Partner. 
Wrocław 2014 
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2. Początek M.: Podstawy gerontologii i geriatrii: 
przewodnik dla studentów. Wyd.2. PWSZ 
im.S.Staszica 2008 

3. Rosenthal T., Naughton B., Williams M.: 
Geriatria. Wyd. Czelej 2009 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (33h): 
- wykład: 18h 
- ćwiczenia praktyczne: 15h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela (23h):        
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 10h 
- przygotowanie prezentacji: 5h 
- przygotowanie do kolokwium: 8h 
Łączny nakład pracy studenta: 56h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy fizjoterapii klinicznej: 
w ginekologii  i położnictwie 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący mgr Beata Milas 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, fizjoterapia 
ogólna, kinezyterapia, fizykoterapia. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W06 posiada wiedzę ogólną z zakresu 
budowy anatomicznej i fizjologii narządu rodnego 
kobiety.  
FZ_P1_W10 zna metody opisu podstawowych 
schorzeń w ginekologii i położnictwie, w stopniu 
umożliwiającym racjonalne planowanie procesu 
usprawniania.  
FZ_P1_W23 zna wskazania i przeciwwskazania 
zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w 
ginekologii i położnictwie. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U14 potrafi interpretować wiedzę z 
zakresu zmian patologicznych w ginekologii i 
położnictwie dla potrzeb zabiegów 
fizjoterapeutycznych.  
FZ_P1_U28 potrafi pisemnie przedstawić 
zamierzone działania w wybranych schorzeniach 
ginekologicznych i w położnictwie.  
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FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat z zakresu 
ginekologii lub położnictwa.  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
pokaz z objaśnieniem, referat, realizacja zadań 
indywidualnie i zespołowo. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 
60% maksymalnej liczby punktów).  
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, 
przykładowego zestawu ćwiczeń ruchowych 
(oddanie w terminie, zgodnie z zadaną 
tematyką). Prawidłowy dobór i wykonanie 
zabiegów fizjoterapeutycznych.  
Obserwacja na zajęciach. Samoocena. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący 
na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną. 
Warunkiem zaliczenia końcowego jest: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych,  
- pozytywne zaliczenie umiejętności praktycznych 
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podstawowe wiadomości dotyczące anatomii i 
fizjologii narządu rodnego kobiety oraz okresu 
ciąży, porodu i połogu. Charakterystyka 
wybranych schorzeń w aspekcie fizjoterapii. 
Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych 
schorzeniach  – cele, zasady i metody adekwatne 
do rozpoznania klinicznego, stanu funkcjonalnego 
i różnych okresów choroby. Wskazania i 
przeciwwskazania.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne                                                                                                                          
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii 
narządu rodnego kobiety. Zaburzenia cyklu 
miesiączkowego – przyczyny, objawy i  
postępowanie fizjoterapeutyczne. Niewydolność 
przepony moczowo – płciowej: przyczyny, 
objawy oraz fizjoterapia. Dobór ćwiczeń oraz 
metod z uwzględnieniem wskazań i 
przeciwwskazań w wybranych schorzeniach 
ginekologicznych. Zabiegi operacyjne w 
ginekologii. Postępowanie fizjoterapeutyczne 
przed i po zabiegach operacyjnych stosowanych 



179 
 

w ginekologii. Dobór ćwiczeń w zależności od 
rodzaju zabiegu, stanu pacjenta oraz  okresu po 
zabiegu. Fizjologia okresu ciąży. Ogólne zasady 
prowadzenia ćwiczeń w czasie ciąży. 
Przeciwwskazania do ćwiczeń ruchowych. 
Postępowanie fizjoterapeutyczne w 
poszczególnych okresach ciąży. Przebieg porodu. 
Postępowanie fizjoterapeutyczne w połogu po 
porodzie fizjologicznym i operacyjnym oraz w 
przypadku powikłań poporodowych.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Kozłowska J.: Rehabilitacja w ginekologii i 

położnictwie. Wyd. Skrypt. AWF Kraków 
2006 

2. Kozłowska J., Curyło M.: Rehabilitacja w 
ginekologii i położnictwie-część praktyczna, 
AWF  Kraków 2013 

3. Szukiewicz D. Fizjoterapia w ginekologii i 
położnictwie. PZWL Warszawa 2012  

4. Śliwiński Z. (red.): Wielka fizjoterapia T.2. 
Wrocław 2014 

Uzupełniająca 
1. Bręborowicz G.: Położnictwo i ginekologia 

repetytorium. PZWL Warszawa 2010 
2. Czekanowski R.: Zarys położnictwa i 

ginekologii oraz mastologia z elementami 
fizjokinezykoterapii i rehabilitacji. Wyd.1. 
Borgis Warszawa 2013 

3. Fijałkowski W. i wsp.: Rehabilitacja w 
położnictwie i ginekologii. Wyd. AWF 
Wrocław 1998 

4. Opala T.: Ginekologia podręcznik dla 
położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. 
PZWL Warszawa 2006 

5. Opara J.: Fizjoterapia w wysiłkowym 
nietrzymaniu moczu u kobiet. Cz.  
2, Biologiczne sprzężenie zwrotne w 
wysiłkowym nietrzymaniu  
moczu. Fizjoterapia. 2011, nr 4. 

6. Opara J.: Fizjoterapia w wysiłkowym 
nietrzymaniu moczu u kobiet. Cz.  
1, Aktualne rekomendacje dotyczące ćwiczeń 
według Kegla. Fizjoterapia. 2011, nr 3 

7. Steciwko A. Fizjoterapia w chorobach układu  
moczowo-płciowego. Wyd. AWF Wrocław 
2004 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 
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26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (18h): 
- ćwiczenia praktyczne: 18h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela (25h):       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 14h 
- przygotowanie prezentacji/zestawu ćwiczeń 
ruchowych: 5h 
- przygotowanie do kolokwium: 6h 
Łączny nakład pracy studenta: 43h (1 ECTS)  

 27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy fizjoterapii klinicznej: w 
psychiatrii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów II 

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz 

13 Prowadzący mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, psychologia 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 16 Student potrafi zdefiniować i 
interpretować podstawowe pojęcia z zakresu 
psychologii ogólnej oraz psychiatrii.  
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 10 potrafi rozpoznać i zinterpretować 
podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepełnosprawnej w życiu społecznym. 
FZ_P1_U14  potrafi interpretować wiedzę z 
zakresu psychologii ogólnej  oraz psychiatrii dla 
potrzeb zabiegów fizjoterapeutycznych. 
FZ_P1_U28  potrafi pisemnie przedstawić 
program zamierzonych działań, wyników pracy 
swojej lub zespołu. 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat z zakresu 
podstawowych technik i metod fizjoterapii i 
wygłosić go przed grupą słuchaczy. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K 16 Samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 
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19 Stosowane metody dydaktyczne 
Prezentacja    multimedialna,  opis przypadku,   
pokaz,    działanie praktyczne indywidualne i 
grupowe 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie zaliczenia w 
formie testu jednokrotnego wyboru z pytaniami 
otwartymi. Przygotowanie referatu. Samoocena i 
ocena przez kolegów. Przedłużona obserwacja 
postaw i zachowań studenta podczas zajęć. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną w 
semestrze IV, rok II. Obecność i aktywny udział 
w zajęciach.  
Kryteria oceny: 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 
Terminowe oddanie referatu, referat opracowany 
zgodnie z zadaną tematyką. 
Samoocena.  
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący 
na pierwszych zajęciach. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zapoznanie studentów podstawową wiedzą  z 
zakresu psychiatrii i psychopatologii ogólnej. 
Zapoznanie z zasadami doboru zabiegów i metod 
fizjoterapeutycznych u pacjentów z zaburzeniami 
psychicznymi. Planowanie kompleksowej 
fizjoterapii  pacjentów z zaburzeniami 
psychicznymi, z wykorzystaniem podstawowych 
informacji na temat konkretnych jednostek 
chorobowych, z uwzględnieniem stanu 
funkcjonalnego i psychicznego pacjenta. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne:  
Psychiatria jako dyscyplina medycyny klinicznej. 
Psychopatologia ogólna. Klasyfikacja zaburzeń 
psychicznych (ICD-10), DSM- IV. Specyfika 
kompleksowej rehabilitacji chorych na choroby 
psychiczne. Możliwości i zakres oddziaływań 
rehabilitacyjnych w poszczególnych jednostkach 
chorobowych. Zaburzenia psychiczne okresu 
dzieciństwa i adolescencji.  Przyczyny i objawy 
zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych 
(choroba Alzheimera, otępienie 
naczyniopochodne, otępienie z ciałami 
Lewy´ego,). Zaburzenia zachowania i objawy 
psychotyczne w otępieniu- zasady pracy z 
pacjentem otępiałym. Formy pomocy opiekunom 
osób cierpiących na chorobę Alzheimera 
(stowarzyszenia, grupy wsparcia, ośrodki 
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specjalistyczne, w tym dziennego pobytu). Stres, 
zaburzenia na tle lękowym.  Metody redukcji 
stresu i reakcji lękowych (trening autogenny 
Schultza, progresywna relaksacja  Jacobsona, 
joga  masaż relaksacyjny itp. ) Depresje i 
zaburzenia afektywne. Wpływ depresji na proces 
fizjoterapii. Zastosowanie prostych testów 
przesiewowych w celu wykrycia obniżonego 
nastroju. Wpływ regularnej aktywności fizycznej 
na samopoczucie i objawy depresji. Zasady pracy 
z pacjentami z obniżonym nastrojem. Zaburzenia 
psychiczne po uszkodzeniu mózgu. Schizofrenia i 
inne psychozy. Leczenie zaburzeń psychicznych. 
Zapoznanie ze sposobami rehabilitacji 
psychiatrycznej poprzez terapię pracą, zajęciami 
artystycznymi (kreatywnymi), , biblioterapią, 
muzykoterapia, choreoterapia itp.  Aktywność 
fizyczna w profilaktyce i terapii zaburzeń 
psychicznych. Zasady prowadzenia ćwiczeń 
grupowych z elementami psychoterapii. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Florkowski A. : Fizjoterapia w psychiatrii. 

PZWL, Warszawa 2012.  
2. Bilikiewicz A.: Psychiatria: repetytorium, 

PZWL, Warszawa 2008. 
3. Meder J. (red.): Rehabilitacja przewlekle 

chorych psychicznie. Biblioteka Psychiatrii 
Polskiej, Kraków 2000. 

4. Szczepańska-Gieracha J., Wieprow J., 
Kowalska J. „Stosunek fizjoterapeutów do 
pacjentów w podeszłym wieku z 
zaburzeniami mentalnymi i depresyjnymi. 
Ocena skuteczności przeprowadzonego 
szkolenia”. Psychogeriatria Polska 2009; 
6(1): 23-31. 

5. Szczepańska J. „Problem zaburzeń 
poznawczych w prowadzeniu i 
programowaniu fizjoterapii osób w 
podeszłym wieku”, Fizjoterapia 2007; 15(1): 
67-74. 

Uzupełniająca 
1. Kępiński A. : Poznanie chorego. Wyd. 

literackie 2013 
2. Rusin M.: Postawa i zasady etyczne 

fizjoterapeuty. WSA, Bielsko- Biała 2013 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS Godziny wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela- 
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semestr IV: (18h) 
Ćwiczenia praktyczne: 18h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela-  
semestr IV: (33h) 
Przygotowanie do zajęć : 18h 
Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 6h 
Przygotowanie referatu : 9h 
Łączny nakład pracy studenta- semestr IV: 
51h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr IV: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Traumatologia w sporcie (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II  

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący dr Ewa Otfinowska  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, rozwój 
biologiczny człowieka, patologia narządu ruchu 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
 FZ_P1_W06  posiada ogólną wiedzę z zakresu 
budowy anatomicznej i fizjologii narządu ruchu 
FZ_P1_W 11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu  oraz wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wywołanych urazem sportowym 
FZ_P1_W14   zna zasady badań funkcjonalnych  
i wydolnościowych celem doboru środków 
fizjoterapii, wykonywania zabiegów oraz 
stosowania technik i metod fizjoterapii  
w odniesieniu do fizjoterapii ambulatoryjnej, 
klinicznej w sporcie 
Student w zakresie umiejętności:                                                                                                                                       
FZ_P1_U 07 potrafi zastosować zaopatrzenie 
ortopedyczne oraz poinstruować i nauczyć 
sportowców korzystania z tego sprzętu.    
FZ_P1_U 12 posiada umiejętności diagnostyczne 
celem oceny sprawności narządu ruchu oraz 
profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne  
i edukacyjne w urazach i kontuzjach sportowych 
FZ_P1_U 14  potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii, u sportowców z urazami i kontuzjami 



186 
 

narządu ruchu stosownie do ich stanu klinicznego i 
funkcjonalnego. 
FZ_P1_U 24  potrafi planować, projektować  
i realizować programy fizjoterapeutyczne  
w odniesieniu do urazów sportowych leczonych  
w oddziałach szpitalnych, w konsultacji z lekarzem 
prowadzącym i pod nadzorem magistra.  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K07 dba o zdrowie i kondycję  zawodników   
FZ_P1_K16    samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę 
FZ_P1_K19   radzi sobie ze stresem związanym  
z wykonywaniem zawodu  

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
pokaz z objaśnieniem 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu 
wielokrotnego wyboru  z pytaniami otwartymi 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu 60% 
prawidłowych odpowiedzi).  
Przygotowanie  prezentacji multimedialnej.  
Przygotowanie konspektu technik i metod 
fizjoterapii  w urazach sportowych: 
Samoocena i ocena przez kolegów.  
Szczegółowe kryteria oceny podane na pierwszych 
zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną  
 Warunki końcowego zaliczenia: 
-obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
   Studiów 
-pozytywne zaliczenie pisemnego testu 
- terminowe oddanie zadanej prac, zgodnie  
   z tematyką 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe wiadomości dotyczące anatomii  
i fizjologii narządu ruchu. Charakterystyka 
struktury procesu treningowego oraz metody 
oceny wydolności fizycznej. Najczęstsze urazy 
sportowe. Mechanizmy powstawania kontuzji, 
urazu. Postępowanie fizjoterapeutyczne  
w wybranych urazach, kontuzjach i dysfunkcjach 
narządu ruchu  Zasady diagnozowania, leczenia  
i doleczania. Praktyczna nauka poszczególnych 
technik terapii manualnej wykorzystywana  
w urazach sportowych, połączenie metod 
specjalnych z klasyczną kinezyterapią.  
Fizjoterapia oraz kolejne etapy powrotu do 
zdrowia. Doping w sporcie, Kodeks 
antydopingowy, organizacje zwalczające doping.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne                                                                                                                         
Wybrane zagadnienia z anatomii narządu ruchu. 
Urazowe obrażenia narządu ruchu u sportowców. 
Odrębności ortopedyczno-traumatologiczna  
w sporcie dzieci i młodzieży. Najczęstsze urazy 
sportowe, praktyczna nauka technik terapii 
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manualnej w urazach sportowych. Praktyczna 
nauka metod wspomagających, kinezjology-
taping, medi-taping, thera-band, stretching, 
poizometryczna relaksacja mięśni. Zabiegi terapii 
fizykalnej w rehabilitacji po urazach 
traumatologicznych kończyn górnych, dolnych, 
kręgosłupa, głowy. Etapy leczenia medycznego,  
fizjoterapia kliniczna i ambulatoryjna w 
uszkodzeniach stawów-skręcenia, zwichnięcia. 
Zapobiegania oraz  profilaktyka zespołów 
bólowych i urazów narządu ruchu. Zagrożenia 
zdrowotne związane z uprawianiem sportu, 
schorzenia nie urazowe, urazowe oraz przewlekłe. 
Zmęczenie oraz uszkodzenie mięśni i pojęcie 
przetrenowania. Doping w sporcie, organizacje 
antydopingowe. Traumatologia doraźna pomoc, 
postępowanie medyczne w urazach sportowych, 
prawidłowa ocena urazu oraz zabezpieczenie 
urazu na poziomie przedlekarskim.  Zaopatrzenie 
ortopedyczne w sporcie.                      

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1.  Sanders R. : Traumatologia układu ruchu, 
       Wrocław 2009 
2. Jegier A.: Medycyna sportowa , Warszawa  
      2013  
3. Dziak A.: Urazy i uszkodzenia w sporcie,   
       Kraków 2000  
4.  Thompson J.: Atlas anatomii ortopedycznej 
       Nettera, Wrocław 2011  
6.  Bruckner P.: Kliniczna Medycyna Sportowa, 
     DB Publishing, Warszawa 2012 
7.  Słoniak R.:Taping rehabilitacyjny. Taping  
    w rehabilitacji i sporcie, Rzeszów 2011 
Uzupełniająca 
1. Gnat R.: Rehabilitacja w sporcie, Partner, 

Wrocław 2010 
2. Kusz D.: Kompendium traumatologii. PZWL, 

Warszawa 2010 
3. Leonard A.: Sportowe urazy kręgosłupa. EU & 

Partner, Wrocław 2007 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS  

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (20h) 
- ćwiczenia praktyczne: 20h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (40h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
   literatury: 10h 
- przygotowanie prezentacji multimedialnej: 6h 
- przygotowanie konspektu doboru metod  
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   i technik fizjoterapii w urazach sportowych: 10h 
- przygotowanie do kolokwium: 14h 
Łączny nakład pracy studenta: 60h (2 
ECTS)   

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 2 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia w sporcie (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6 Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II  

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący dr Ewa Otfinowska 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, rozwój 
biologiczny człowieka, patologia narządu ruchu 

18 Efekty kształcenia 

 Student w zakresie wiedzy: 
 FZ_P1_W06  posiada ogólną wiedzę z zakresu 
budowy anatomicznej i fizjologii narządu ruchu 
FZ_P1_W 11 zna metody oceny stanu narządu 
ruchu sportowca 
FZ_P1_W14   zna zakres i zasady badań 
funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych 
dla doboru środków fizjoterapii w warunkach 
ambulatoryjnych, wykonywania zabiegów oraz 
stosowania technik i metod fizjoterapii w 
odniesieniu do różnych dyscyplin  
i konkurencji sportowych  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 07   potrafi zastosować zaopatrzenie 
ortopedyczne oraz poinstruować i nauczyć 
sportowców korzystania z tego sprzętu.   
FZ_P1_U 12   posiada umiejętności diagnostyczne 
w zakresie oceny sprawności narządu ruchu oraz 
profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne  
i edukacyjne w urazach sportowych  
FZ_P1_U 14  potrafi interpretować wiedzę  
z zakresu urazów i kontuzji sportowych dla 
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potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz planować 
zabiegi fizjoterapeutyczne  
FZ_P1_U 24  potrafi planować, projektować  
i realizować programy fizjoterapeutyczne  
z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin  
i konkurencji sportowych w konsultacji z lekarzem 
prowadzącym i pod nadzorem magistra 
fizjoterapii.                                                                                                                                 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K07 dba o zdrowie i kondycję  zawodników   
FZ_P1_K16    samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę 
FZ_P1_K19   radzi sobie ze stresem związanym  
z wykonywaniem zawodu  

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
pokaz z objaśnieniem 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu 
wielokrotnego wyboru  z pytaniami otwartymi 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu 60% 
prawidłowych odpowiedzi).  
Przygotowanie  prezentacji multimedialnej. 
Samoocena i ocena przez kolegów.  
Szczegółowe kryteria oceny podane na pierwszych 
zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną  
         Warunki końcowego zaliczenia: 
-obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
   Studiów 
-pozytywne zaliczenie pisemnego testu 
- terminowe oddanie zadanej prac, zgodnie  
   z tematyką 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe wiadomości dotyczące anatomii i 
fizjologii narządu ruchu. Metody oceny wydolności 
fizycznej, zmęczenie, przetrenowanie jako 
zjawiska fizjologiczne. Wpływ niedoboru 
aktywności ruchowej na organizm. Doping, 
żywienie sportowców oraz genetyka w sporcie. 
Ocena predyspozycji fizycznych, charakterystyka 
wybranych schorzeń, przeciwwskazanych do 
uprawiania określonych dyscyplin sportowych. 
Programowanie fizjoterapeutyczne w wybranych 
schorzeniach narządu ruchu. Metody  i  zasady 
fizjoterapii sportowców.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Wybrane zagadnienia z anatomii narządu  ruchu. 
Fizjologia narządu ruchu. Płeć człowieka a sport 
wyczynowy. Wysiłek fizyczny w wybranych 
dyscyplinach sportowych . Charakterystyka 
struktury procesu treningowego oraz metody 
oceny wydolności fizycznej. Funkcje układu 
krążenia podczas wysiłku fizycznego, serce 
sportowca, zmęczenie jako rezultat wysiłku 
fizycznego. Wypoczynek i sposoby jego aktywacji. 
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Doping - zagrożenie dopingiem, prawne podstawy 
zwalczania dopingu, kodeks antydopingowy, 
komisje antydopingowe. Przetrenowanie, 
dolegliwości bólowe mięśni, kontuzje, uraz, 
diagnozowanie i leczenie. Zasady i cele fizjoterapii. 
Zasady prowadzenia ćwiczeń usprawniających 
oraz fizykoterapii, hydroterapii, wskazania i 
przeciwwskazania do wykonywania zabiegów.  
Praktyczna nauka metod wspomagających, 
kinezjology-taping, medi-taping, thera-band, 
stretching, poizometryczna relaksacja mięśni. 
Planowanie postępowania kinezyterapeutycznego, 
fizykoterapii  
i hydroterapii w dysfunkcjach narządu ruchu  
u sportowców. Żywienie, podstawy dietetyki  
sportowej, specyficzne procedury dietetyczne,  
wspomaganie suplementacyjne. Stres  
a sport, wysiłek fizyczny a czynność układu 
pokarmowego anoreksja nerwowa i bulimia. 
Gorączka przedstartowa, apatia przedstartowa, 
zadania psychologii sportowej w procesie 
terapeutycznym.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Klukowski K.: Medycyna Sportowa, Medical 

tribune Polska, Warszawa 2011 
2. Donatelli R.: Rehabilitacja w sporcie, Partner, 

Wrocław 2010 
3. Górski J.: Fizjologia wysiłku i treningu 

fizycznego. PZWL, Warszawa 2011 
4. Jegier A.: Medycyna sportowa , Warszawa  

      2013  
5. Celichowski J.: Fizjologiczne podstawy 

wysiłku fizycznego, Warszawa PZWL 2002 
Uzupełniająca 
1.  Słoniak R.:Taping rehabilitacyjny. Taping  

  w rehabilitacji i sporcie, Rzeszów 2011 
2. Zając A.: Współczesny trening siły 

mięśniowej. AWF Katowice, Katowice 2010 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (20h) 
- ćwiczenia praktyczne: 20h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (40h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
   literatury: 10h 
- przygotowanie prezentacji multimedialnej: 6h 
- przygotowanie konspektu doboru metod  
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   i technik fizjoterapii w urazach sportowych: 10h 
- przygotowanie do kolokwium: 14h 
Łączny nakład pracy studenta:                  
60h (2 ECTS)    

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Fizjoterapia kliniczna: w ortopedii 
i traumatologii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6 Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 
6 ECTS w tym:  
sem. V: 4 ECTS, 
sem. VI: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr V, VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 

65h w tym: 
sem. V 45h: wykłady 15h, ćwiczenia praktyczne 
medyczne 30h 
sem. VI 20h: ćwiczenia praktyczne medyczne  

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska  

13 Prowadzący dr Ewa Otfinowska, mgr Edyta Gondek, mgr 
Katarzyna Czopkowicz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, rozwój biologiczny 
człowieka, patologia  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_01 posiada wiedzę na temat budowy mikro- i 
makroskopowej komórek,tkanek,narządów i całego 
organizmu człowieka oraz w zakresie procesów 
fizykochemicznych  i biologicznych warunkujących 
zdrowie 
FZ_P1_15 potrafi wyjaśnić mechanizmy i skutki 
zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych narządu 
ruchu spowodowane urazem lub toczącym się 
procesem chorobowym 
FZ_P1_18 zna etyczne normy obowiązujące w pracy 
z pacjentem i jego rodziną.Przestrzega tajemnicy 
dotyczącej stanu zdrowia pacjenta.M1_W04 
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FZ_P1_23 zna wskazania i przeciwwskazania oraz 
skutki uboczne stosowania  zabiegów 
fizjoterapeutycznych stosowanych w ortopedii i 
traumatologii 
FZ_P1_36 posiada podstawową wiedzę z zakresu 
niepełnosprawności, zasad jej oceny ,likwidacji i 
łagodzenia jej skutków i barier oraz stosowania 
zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu 
rehabilitacyjnego 
Student w zakresie umiejętności:     
FZ_P1_U04 potrafi samodzielnie wykonać zabiegi 
fizjoterapeutyczne u chorych z dysfunkcją aparatu 
ruchu uwzględniając ich stan kliniczny 
FZ_P1_U07 potrafi dobrać odpowiednie zaopatrzenie 
ortopedyczne niezbędne w danej dysfunkcji i 
poinstruować pacjenta oraz rodzinę o zasadach  jego 
użytkowania 
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom 
dotkniętym nieodwracalną dysfunkcją narządu ruchu 
w zakresie czynności dnia codziennego 
FZ_P1_U12 posiada podstawowe umiejętności 
diagnostyczne w ocenie stanu narządu ruchu, 
profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom chorych w głównych 
jednostkach chorobowych ortopedii i traumatologii 
FZ_P1_U23 potrafi prowadzić dokumentację 
rehabilitacyjną związaną z zawodem fizjoterapeuty 
oraz opisać efekty usprawniania leczniczego 
Student w zakresie kompetencji społecznych: 
FZ_P1_K01 rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia 
swoich kwalifikacji zawodowwych 
FZ_P1_K02 orientuje się w bieżących kierunkach 
fizjoterapii 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek pacjentom, 
współpracownikom i innym przedstawicielom 
ochrony zdrowia 
FZ_P1_K20 stosuje zasady BHP obowiązujące w 
palcówkach ochrony zdrowia 
FZ_P1_K23 stosuje zasady etyki obowiązujące w 
zawodzie fizjoterapeuty                                                                                                                                                                    

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady :informacyjny, konwersatoryjny, ćwiczenia 
praktyczne, metoda symulacyjna, praca z chorym, 
studium przypadku, prezentacja multimedialna, 
pokaz, referat 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Wykłady – obecność 80%. Ćwiczenia praktyczne 
medyczne:obecność 100%. 0dpowiedzi ustne. 
Obserwacja studenta przy pracy z pacjentem w 
rzeczywistych warunkach oddziału ortopedycznego. 
Przygotowanie referatu, konspektu, prezentacji. 
Samoocena i ocena przez kolegów. Egzamin 
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końcowy z przedmiotu- test jednokrotnego wyboru z 
pytaniami otwartymi 
 100%-90% ocena bdb 
89%-85% plus db 
84%-71% db 
70%-66% plus dst 
65%-60% dst 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady – zaliczenie, ćwiczenia praktyczne 
medyczne - zaliczenie z oceną w formie pisemnej i 
praktycznej (praca z pacjentem). 
Egzamin pisemny semestr VI. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Badanie pacjenta na oddziale ortopedii urazowej - 
przeprowadzanie wywiadu, badanie czynnościowe 
pacjenta.  Kontrola wyników rehabilitacji, 
prowadzenie dokumentacji klinicznej. 
Teoria i praktyka fizjoterapii osób dorosłych oraz 
dzieci i młodzieży z rozmaitymi dysfunkcjami aparatu 
ruchu w ortopedii i traumatologii. Wady postawy: 
kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn dolnych i 
górnych leczenie zachowawcze i operacyjne. 
Zapoznanie ze specyfiką fizjoterapii w wieku 
rozwojowym oraz  u osób w wieku podeszłym. 
Usprawnianie i postępowanie adaptacyjne w różnych 
jednostkach chorobowych.  Prowadzenie 
dokumentacji klinicznej pacjentów na Oddziale 
Ortopedyczno – Urazowym.  Badanie, ocena stawu 
kolanowego. Urazy stawu kolanowego, uszkodzenie 
wiązadeł, łąkotek -  leczenie zachowawcze, 
operacyjne, rehabilitacja, zaopatrzenie ortopedyczne 
– prezentacja przypadków. Endoprotezoplastyka 
stawu kolanowego – wczesna rehabilitacja szpitalna. 
Urazy w obrębie kończyny górnej – leczenie 
usprawniające, zaopatrzenie ortopedyczne – 
prezentacja przypadków. Usprawnianie chorych po 
amputacjach kończyn, hartowanie, kształtowanie i 
wzmacnianie kikuta; nauka zakładania i posługiwania 
się protezą. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady                                                      
Postępowanie rehabilitacyjne po urazach narządu 
ruchu, złamaniach, skręceniach, zwichnięciach. 
Podstawowe zasady leczenia chorego z urazem 
wielomiejscowym i  wielonarządowym. Złamania 
szyjki kości udowej – problemy leczenia 
operacyjnego osób starszych. Postępowanie 
rehabilitacyjne w chorobach zwyrodnieniowych  
stawów z uwzględnieniem endoprotezoplastyki – 
rodzaje endoprotezy  postępowanie pooperacyjne. 
Wady wrodzone stawu biodrowego u dzieci i 
młodzieży. Wrodzona dysplazja stawu biodrowego. 
Wady wrodzone stóp leczenie zachowawcze i 
operacyjne. Jałowe martwice kości np.: Choroba 
Perthesa, Osgood-Schlattera.   Młodzieńcze 
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złuszczenie głowy kości udowej. Zniekształcenia i 
choroby ścięgien, więzadeł i tkanki łącznej. 
Postępowanie rehabilitacyjne w amputacjach 
naczyniowych i urazowych kończyn.Zespoły bólowe 
kręgosłupa: przepuklina jądra miażdżystego, 
stenoza, kręgozmyk, dyskopatia, przewlekły ból 
kauzalgiczny, profilaktyka i  postępowanie 
rehabilitacyjne w dolegliwościach bólowych 
kręgosłupa.                                            
Ćwiczenia praktyczne medyczne                                                                                            
Badanie podmiotowe, przeprowadzanie wywiadu, 
badanie czynnościowe pacjenta, prowadzenie 
dokumentacji klinicznej - praca z pacjentami w 
oddziale ortopedii. Diagnostyka obrazowa-RTG, TK, 
MRI, prezentacja zdjęć rentgenowskich. 
Postępowanie rehabilitacyjne w zachowawczym 
leczeniu zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych 
stawów –artrozy / coxarthrosis i gonarthrosis/. 
Badanie i ocena chorego stawu biodrowego. 
Postępowanie rehabilitacyjne po całkowitej 
endoprotezoplastyce stawów biodrowych. Powikłania 
alloplastyki stawu biodrowego, zwichnięcie, 
zakażenia, operacje rewizyjne, usztywnienie stawu - 
prezentacja przypadków i usprawnianie chorych w 
różnych okresach postępowania pooperacyjnego. 
Złamanie nasady bliższej kości udowej–złamanie 
głowy i szyjki, złamanie przezkrętarzowe, 
podkrętarzowe i trzonu kości udowej, metody 
leczenia i usprawnianie – prezentacja przypadków, 
problemy opieki i usprawniania w wieku podeszłym.  
Złamania kości podudzia i stopy – metody leczenia – 
prezentacja przypadków  w oddziale szpitalnym. 
Uszkodzenie ścięgna Achillesa – leczenie, 
rehabilitacja. Pourazowe zniekształcenia narządu 
ruchu – przykurcze,  zesztywnienia, zaburzenia 
zrostu – leczenie, usprawnianie –prezentacja 
przypadków. Wrodzona dysplazja stawu biodrowego- 
profilaktyka, leczenie zachowawcze, operacyjne, 
usprawnianie. Usprawnianie chorych z zespołami 
bólowymi kręgosłupa: choroby kręgosłupa szyjnego, 
piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego  – konspekty 
ćwiczeń oraz praca z pacjentem. Wady postawy’ 
kształtowanie się postawy, postawa prawidłowa, 
nawykowa i patologiczna, metody oznaczania 
postawy, profilaktyka wad postawy. Skoliozy, typy 
skolioz, leczenie i profilaktyka. Usprawnianie 
chorych, konspekty ćwiczeń oraz praca z pacjentem. 
Wrodzone wady kończyn dolnych - stawu 
biodrowego, stawu kolanowego, stopy i goleni, 
Wrodzone wady kręgosłupa, klatki piersiowej i szyi.                                           
Badanie i ocena stawu kolanowego. 
Endoprotezoplastyka-całkowita i częściowa stawów 
kolanowych, usprawnianie chorych we wczesnym 
okresie pooperacyjnym, prezentacja przypadków. 
Urazy stawu kolanowego – złamanie, zwichnięcie, 
skręcenie. Postępowanie usprawniające po leczeniu 
zachowawczym i operacyjnym. Uszkodzenie łąkotek 
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stawu kolanowego – leczenie, rehabilitacja. 
Uszkodzenie wiązadeł stawu kolanowego. 
Niestabilność stawu kolanowego – leczenie, 
usprawnianie, zaopatrzenie ortopedyczne – 
prezentacja przypadków Uszkodzenie aparatu 
wyprostnego kolana. Złamania kości ramiennej, 
złamania i urazy stawu barkowego i łokciowego, 
złamania kości przedramienia – postępowanie 
usprawniające – praca z pacjentami. Urazy, zespoły 
uciskowe nerwów, ścięgien kończyny górnej – 
leczenie, usprawnianie, zaopatrzenie ortopedyczne – 
prezentacja przypadków. Zespół Sudecka, przykurcz 
ischemiczny  Volkmana – rehabilitacja w 
poszczególnych fazach choroby z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań. Następstwa urazów w 
obrębie kończyny górnej – przykurcze, zrosty, 
zesztywnienia, zaburzenia zrostu kostnego, 
uszkodzenia nerwów – leczenie usprawniające, 
prezentacja przypadków.  Pourazowe zniekształcenia 
narządu ruchu – przykurcze,  zesztywnienia, 
zaburzenia zrostu – leczenie, usprawnianie –
prezentacja przypadków. Usprawnianie po 
amputacjach kończyn; przygotowanie chorego do 
zaprotezowania, hartowanie, kształtowanie i 
wzmacnianie kikuta; nauka zakładania i posługiwania 
się protezą. Nauka chodu i poruszania się w protezie.                                                                                                                                                                                                                                            

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa. 
1. MARCINIAK W. SZULC A. WIKTORA DEGI 
ORTOPEDIA I REHABILITACJA T.1-2, PZWL, 
WARSZAWA 2003 
2. SANDERS R.TRAUMATOLOGIA UKŁADU RUCHU 
URBAN& PARTNER, WROCŁAW 2009 
3. BRENT BROTZMAN S. WILK KEVIN E. 
REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA.T1-2 
4. NOWOTNY J. PODSTAWY KLINICZNE 
FIZJOTERAPII MEDIPAGE, WARSZAWA, 2006. 
5. BUCKUP K. TESTY KLINICZNE W BADANIU 
KOŚCI, STAWÓW I MIĘSNI, PZWL, WARSZAWA 
2004 
Literatura uzupełniająca. 
1.  Borkowska M., Gelletta-Mac I. Wady postawy i 

stóp dzieci. PZWL. Warszawa 2004, 2009   
2. Gaździk T. Ortopedia i Traumatologia podręcznik 

dla studentów medycyny. PZWL Warszawa 2005 
3. Owczarek S. Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP 

Warszawa 2008   .                     
4.   Kusz D. Kompendium ortopedii  PZWL.         
Warszawa 2009 
5.   Kiwerski J.  Rehabilitacja medyczna PZWL 
Warszawa 2005 
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6.   Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna Urban & 
Partner Wrocław 2003                                         
7.   Thompson J.C. Atlas anatomii ortopedycznej 
Nettera Urban & Partner Wrocław 2011  
8.Benendo-Kapuścińka B. Radiologia Warszawa 2002 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające udziału bezpośredniego 
nauczyciela – semestr V: (45 h) 
wykład 15h, ćwiczenia praktyczne medyczne 30h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr V: 
(55h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 55h 
Łączny nakład pracy studenta semestr V: 
100h (4 ECTS) 
Godziny wymagające udziału bezpośredniego 
nauczyciela – semestr VI: (20 h) 
ćwiczenia praktyczne medyczne 20h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr VI: 
(30h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 30h 
Łączny nakład pracy studenta semestr VI: 
50h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

Semestr V: 1ECTS 
Semestr VI: 1ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym   

 
  



199 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia kliniczna: w reumatologii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 20h - ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator dr Ewa Klimek – Piskorz 

13 Prowadzący dr Ewa Klimek – Piskorz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość wskazań i przeciwwskazań do 
kompleksowej rehabilitacji osób ze schorzeniami 
reumatycznymi. Podstawy patofizjologii, główne 
objawy kliniczne i ogólna charakterystyka 
przebiegu najważniejszych schorzeń 
reumatycznych. Umiejętność badania 
podmiotowego i przedmiotowego pacjenta oraz 
programowania fizjoterapii. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W12 zna zasady i ograniczenia  
w podejmowaniu aktywności fizycznej, której 
celem jest podniesienie jakości życia, w różnych 
zespołach i jednostkach chorobowych oraz 
przewlekłych stanach chorobowych w reumato-
logii;  
FZ_P1_W21 zna podstawy profilaktyki niepełno-
sprawności i zasady edukacji zdrowotnej dla 
pacjentów. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii, u osób z chorobami i dysfunkcjami, 



200 
 

stosownie do ich stanu klinicznego  
i funkcjonalnego charakterystycznego dla 
poszczególnych chorób reumatycznych;  
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom  
z nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą 
chorobą w zakresie trybu życia oraz 
postępowania;  
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne  
w zakresie oceny sprawności narządu ruchu oraz 
profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom chorych w głównych 
zespołach i jednostkach chorobowych  
w reumatologii; 
FZ_P1_U24 potrafi planować, projektować  
i realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii w reumatologii na bazie zlecenia 
lekarskiego oraz fizjoterapeutyczne w oddziałach 
szpitalnych, w konsultacji z lekarzem 
prowadzącym i pod nadzorem magistra 
fizjoterapii/rehabilitacji;  
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji. 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego  
FZ_P1_K15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych, możli-
wych wyników postępowania fizjoterapeutycznego 
w chorobach reumatycznych;  
FZ_P1_K21 potrafi ocenić postępy czynione przez 
pacjentów w trakcie realizacji programu 
fizjoterapeutycznego. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykłady, ćwiczenia, prezentacja multimedialna. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie przygotowanego 
referatu/prezentacji multimedialnej, odpowiedzi 
ustnej, także ćwiczeń praktycznych w grupach. 
Szczegółowe informacje podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne medyczne - zaliczenie  
z oceną - pisemne (forma opisowa/test jedno-
/wielokrotnego wyboru). 
Egzamin pisemny – test jedno-/wielokrotnego 
wyboru 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Powtórzenie podstawowych wiadomości  
o chorobach reumatycznych. Badanie podmiotowe 
i przedmiotowe pacjentów ze schorzeniami 
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reumatycznymi. Planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego z pacjentami reumatycznymi. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń 
rumieniowaty układowy, skleroderma, mieszana 
choroba tkanki łącznej, zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa 
stawów obwodowych i kręgosłupa, reumatyzm 
tkanek miękkich - demonstracja pacjentów  
 wybraną chorobą reumatyczną: badanie 
podmiotowe i przedmiotowe, objawy kliniczne 
konkretnej choroby, obserwacja zmian na 
zdjęciach rentgenowskich, zalecone leczenie 
fizykalne oraz kinezyterapeutyczne z 
uwzględnieniem przeciwwskazań do ćwiczeń 
ruchowych. Ćwiczenia praktyczne w grupach: 
umiejętność  przeprowadzenia wywiadu, 
samodzielna ocena stopnia zaawansowania 
choroby (w oparciu o zdjęcia rtg i objawy 
kliniczne) i wydolności czynnościowej chorego, 
ocena aktywności i jakości życia chorych przy 
wykorzystaniu kwestionariuszy monitorujących 
postęp poszczególnych schorzeń, umiejętność 
samodzielnego zaplanowania zabiegów 
fizjoterapeutycznych na danym etapie choroby  
u pacjenta z konkretną chorobą reumatyczną; 
prowadzenie ćwiczeń usprawniających  
z pacjentami w oparciu o zalecenia (z 
uwzględnieniem przeciwwskazań). Lecznictwo 
uzdrowiskowe w chorobach reumatycznych. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 

1. Zimmermann – Górska I. Choroby 
reumatyczne. PZWL Warszawa 2004. 

2. Snaith M.L. (red. wyd. pol. Filipowicz-
Sosnowska A.). ABC reumatologii. PZWL 
Warszawa 2007 

3. Wiland P., Madej M., Szmyrka-Kaczmarek M. 
Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach 
reumatycznych 

4. Rosławski A. Podstawy fizjoterapii w 
chorobach reumatycznych. AWF Wrocław 
1998. 

Uzupełniająca: 

1. Klippel J.H. , P.A. Dieppe, F.F. Ferri. 
Reumatologia. Wydanie 1 (red. tłum. L. 

http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/?query%5bautorzy%5d=Wiland%20Piotr
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Szczepański). Wydawnictwo Czelej, Lublin 
2000  

2. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, 
stawów i mięśni. Badanie, objawy, testy (w 
tłumaczeniu T.S. Gaździka). PZWL Warszawa 
1997. 

3. Kasprzak W., Mańkowska A. Fizykoterapia, 
medycyna uzdrowiskowa i SPA. PZWL 
Warszawa 2010 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (20h) 

- ćwiczenia praktyczne: 20h 

Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (30h)       

- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 10h 

- przygotowanie prezentacji/konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 18h 

- przygotowanie do kolokwium: 12h 

Łączny nakład pracy studenta: 50h (2 ECTS)  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Fizjoterapia kliniczna: w neurologii 
i neurochirurgii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 
6 ECTS w tym: 
sem. V: 3 ECTS 
sem. VI: 3 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr V, VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 

65 h w tym:  
sem. V 35h: wykłady 15h, ćwiczenia praktyczne 
medyczne 20h  
sem.VI 30h: ćwiczenia praktyczne medyczne  

12 Koordynator dr Tomasz Załęcki   

13 Prowadzący dr Maria Kolasa, dr Tomasz Załęcki, dr Filip 
Georgiew 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 

Anatomia i fizjologia centralnego i obwodowego 
układu nerwowego. Patofizjologia układu 
nerwowego. Przygotowanie teoretyczne z zakresu 
poszczególnych jednostek chorobowych, które 
będą omawiane na ćwiczeniach (według 
ustalonego programu ćwiczeń). 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
 FZ_P1_W 12 Zna zasady i ograniczenia w 
podejmowaniu aktywności fizycznej, której celem 
jest podniesienie jakości życia, w różnych 
zespołach i jednostkach chorobowych, po 
przebytych urazach i przewlekłych stanach 
chorobowych z zakresu neurologii i neurochirurgii, 
FZ_P1_W 21 zna podstawy profilaktyki 
niepełnosprawności i zasady edukacji zdrowotnej 
dla pacjentów,  
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 04 Potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii, u osób z chorobami i dysfunkcjami 
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różnych narządów i układów w obszarze neurologii 
i neurochirurgii, stosownie do ich stanu 
klinicznego i funkcjonalnego; 
FZ_P1_U 11 potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą chorobą 
w zakresie trybu życia oraz postępowania; 
 FZ_P1_U 12 posiada umiejętności diagnostyczne 
w zakresie oceny sprawności narządu ruchu oraz 
profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i 
edukacyjne odpowiadające potrzebom chorych w 
głównych zespołach i jednostkach chorobowych z 
zakresu neurologii i neurochirurgii; 
FZ_P1_U 24  potrafi planować, projektować i 
realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii na bazie zlecenia lekarskiego oraz 
fizjoterapeutyczne w oddziałach szpitalnych: 
neurologii i neurochirurgicznym, w konsultacji z 
lekarzem prowadzącym i pod nadzorem magistra 
fizjoterapii/rehabilitacji; 
FZ_P1_U 31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji, wyniki badań, obserwacji, przemyśleń, 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K 06    Okazuje szacunek wobec pacjenta, 
współpracowników oraz pracowników 
poszczególnych grup zawodowych w lecznictwie 
szpitalnym i pozaszpitalnym; 
FZ_P1_K 15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych, 
możliwych wyników postępowania 
fizjoterapeutycznego w neurologii i neurochirurgii; 
FZ_P1_K 21    potrafi ocenić wkład pracy i postępy 
czynione przez pacjentów w trakcie realizacji 
programu fizjoterapeutycznego w obszarze 
neurologii i neurochirurgii. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja 
multimedialna  
Ćwiczenia praktyczne medyczne - ćwiczenia 
praktyczne,  praca z chorym, analiza dokumentacji 
medycznej, pokaz, instruktaż, wykonywanie 
ćwiczeń z pacjentem w określonym zakresie pod 
bezpośrednim nadzorem nauczyciela, , dyskusja 
dydaktyczna, prezentacja multimedialna  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kryteria oceny wiedzy studenta: 
 Ocena studentów na podstawie kolokwium 
(pytania otwarte).  
100 - 90 % – max ilości punktów – 5,0 
89 – 85% – max ilości punktów – 4,5 
84 – 71% – max ilości punktów – 4,0 
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70 – 66% – max ilości punktów – 3,5 
60 - 65% – max ilości punktów – 3,0 
 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
5,0 – wykonuje zadanie samodzielnie, zgodnie z 
procedurą i zasadami zapewniając wysoką jakość 
usprawniania, potrafi szczegółowo przekazać 
raport o stanie neurologicznym, wynikach i 
trudnościach w usprawnianiu prowadzącemu , 
potrafi szczegółowo przekazać uwagi dotyczące 
korygowania i doskonalenia rehabilitacji, Potrafi 
sam zaplanować program usprawniania. 
4,0 – wykonuje zadanie z niewielkim 
ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie 
z zasadami i procedurą, potrafi przekazać raport o 
stanie neurologicznym, wynikach i trudnościach w 
usprawnianiu  prowadzącemu , potrafi przekazać 
uwagi dotyczące korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, potrafi zaplanować program 
usprawniania.  
3,0 – wykonanie zadania wymaga ukierunkowania 
i pomocy nauczyciela, w stopniu dostatecznym 
potrafi przekazać raport o stanie neurologicznym, 
wynikach i trudnościach w usprawnianiu  
prowadzącemu nie potrafi przekazać uwag 
dotyczących korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, z pomocą nauczyciela potrafi 
zaplanować program usprawniania  
2,0 – brak umiejętności wykonania zadania, nie 
potrafi przekazać raportu o stanie neurologicznym, 
wynikach i trudnościach w usprawnianiu 
prowadzącemu, nie potrafi przekazać uwag 
dotyczących korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, nie potrafi samodzielnie zaplanować 
programu usprawniania  
Jest możliwość uzyskania oceny 4,5 oraz 3,5, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów, nieznacznie 
przewyższających wymogi - odpowiednio na ocenę 
4,0 oraz 3,0.    
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
5,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów oraz okazuje zrozumienie dla ich 
problemów. Potrafi pracować samodzielnie i brać 
odpowiedzialność za własną pracę. Potrafi 
motywować pacjenta do pracy.  
4,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów. W większości przypadków potrafi 
pracować samodzielnie. Ma problemy z 
motywowaniem pacjenta do pracy. 
3,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
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pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów. Ma problemy z samodzielną pracą. Ma 
problemy z motywowaniem pacjenta do pracy.  
2,0 – student jest nieodpowiedzialny za swoją 
pracę. Nie potrafi komunikować się z pacjentem. 
Nie zawsze okazuje szacunek wobec pacjenta oraz 
współpracowników. Dba o dobro pacjentów. Nie 
potrafi pracować samodzielnie. Nie potrafi 
motywować pacjenta do pracy. 
Jest możliwość uzyskania oceny 4,5 oraz 3,5, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów, nieznacznie 
przewyższających wymogi - odpowiednio na ocenę 
4,0 oraz 3,0.    

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia medyczne: 
- 100% obecność na zajęciach 
- zaliczenie kolokwium 
- zaliczenie umiejętności praktycznych,  
- pozytywna postawa studenta na zajęciach. 
Egzamin - zaliczenie pozytywne po uzyskaniu 
minimum 60% maksymalnej ilości punktów z testu 
wielokrotnego wyboru. 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 -65% – max ilości punktów – dostateczny 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Postępowanie rehabilitacyjne i fizjoterapia w 
chorobach układu nerwowego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady  
Semestr V 
Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Definicja, 
mechanizmy patologiczne jego powstawania, 
objawy kliniczne. Nadcisnienie 
wewnątrzczaszkowe – stan zagrożenia życia. 
Guzy mózgu. Definicja, podział neuropatologiczny 
guzów. Dwie grupy objawów klinicznych 
(ogniskowe, i nadciśnienie wewnątrzczaszkowego) 
Guzy rdzenia kregowego. Guzy wewnątrzkanałowe 
i wewnątrzrdzeniowe, guzy zewnątrzrdzeniowe – i 
ich objawy kliniczne. Guzy ogona końskiego. 
Udary mózgu. Problemy epidemiologiczne, 
czynniki etiologiczne, podział udarów, źródła 
krwotoków podpajeczynówkowych. Czynniki 
ryzyka udarow. Obraz kliniczny udarów 
niedokrwiennych i krwotocznych, w tym krwotoku 
podpajęczynówkowego. Skala Botterela w 
modyfikacji Hunta-Hessa. Badania diagnostyczne 
w udarach: podstawowe i neuroobrazowe. 
Badania naczyniowe w krwotokach 
podpajęczynowkowych. Kwalifikacji chorych z 



207 
 

krwotokiem podpajeczynówkowym do leczenia 
operacyjnego. Wskazania i przeciwwskazania do 
leczenia rehabilitacyjnego. Organizacja i 
funkcjonowanie oddziałów i pododdziałów 
udarowych – ich cele. 
Urazy czaszkowo – mózgowe i ich powikłania. 
Wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwiaki 
przymózgowe, pourazowe krwotoki miąższowe i 
podpajęczynówkowe. Obraz kliniczny opisanych 
urazów. Badania neuroobrazowe w powyższych 
urazach. 
Stwardnienie rozsiane. Dane epidemiologiczne i 
geograficzne, rozprzestrzenienie się tej choroby na 
świecie. Choroba autoimmunologiczna i kolejno 
powstające w niej zmiany neuropatologiczne w 
centralnym układzie nerwowym. Rozsianie 
objawów w przestrzeni i czasie. Rzut choroby 
klinicznie. Typowe przebiegi kliniczne tej choroby. 
Wartość badania MRI i płynu m-rdzeniowego w 
diagnostyce. Leczenie farmakologiczne ostrego 
rzutu i leczenie prowadzace do zmniejszenia 
częstości rzutów – programy lekowe. 
Choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie. 
Krótko o innych zespołach klinicznych uszkodzenia 
układu pozapiramidowego. Leczenie 
farmakologiczne substytucyjne choroby 
parkinsona i wskazania w tej chorobie do leczenia 
operacyjnego. Znaczenie rehabilitacji w tej 
chorobie. 
Choroba neuronu ruchowego. Charakterystyczne 
objawy neurologiczne. Kliniczny przebieg choroby 
kończącej się śmiercią chorego. Znaczenie 
rehabilitacji i późnej opieki i pielęgnacji chorego. 
Rokowanie w tej chorobie.  
Padaczka – wiadomości podstawowe przydatne w 
pracy fizjoterapeuty. Napad padaczkowy, kiedy 
możemy rozpoznać u chorego padaczkę. Napady 
gromadne i stan padaczkowy. Kliniczny obraz 
napadów uogólnionych: maksymalnego i napadów 
małych, napadó częściowych prostych i 
częściowych złożonych. Znaczenie kliniczne 
napadó jacksonowskich. Udzielanie pierwszej 
pomocy choremu w czasie napadu maksymalnego. 
Co kryje w sobie określenie padaczka późna.  
Zespoły bólowe górnego i dolnego odcinka 
kręgosłupa. Rwa barkowa, kulszowa i udowa. 
Badanie neurologiczne  w tych zespołach: ocena 
ustawienia i ruchomości kręgosłupa, ocena 
napięcia mięśni przykręgosłupowych, objawy 
korzeniowe podrażnieniowe i ubytkowe. Badania 
diagnostyczne; zdjęcia rtg kręgosłupa, badanie TK 
i MRI odpowiednich odcinków kręgosłupa. Kiedy 
można włączać choremu postępowanioe 
rehabilitacyjne, a kiedy ich nie rozpoczynać tylko 
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skierować chorego do neurologa lub wprost do 
neurochirurga. Wskazania do leczenia 
operacyjnego. 
Myelosis funicularis. Znaczenie witaminy B12 w 
tym zespole. Objawy kliniczne. Badania 
diagnostyczne, leczenie faemakologiczne. 
Neuropatie. Mononeuropatie, mononeuropatie 
mnogie. Polineuropatie. Przyczyny powstawania 
tych zespołów. Zespoły neuropatyczne z ucisku. 
Polineuropatia cukrzycowa. Ostra demielinizacyjna 
poliradikuloneuropatia Guillain – Barre. 
Choroby mięśni. Podział chorób mięśni. Dystrofie 
mięśniowe. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a. 
Miastenia – wiadomości w zakresie przydatnym 
fizjoterapeucie. Choroba autoimmunologiczna. 
Objawy kliniczne. Badanie EMG. Leczenie 
farmakologiczne i leczenie operacyjne.    
Ćwiczenia praktyczne medyczne  
Semestr V  
Elementy badania neurologicznego: wywiad, 
badanie zakresu ruchów w stawach, badanie siły 
mięśniowej, ocena napięcia mięśniowego, badanie 
czucia powierzchownego i głębokiego, badanie 
zborności ruchów, badanie odruchów 
fizjologicznych i patologicznych (Babińskiego, 
Rossolimo, Oppenheima), próba Romberga, ocena 
chodu i rodzaje chodów patologicznych w 
neurologii, objawy rozciągowe, objawy oponowe. 
Zastosowanie elementów badania neurologicznego 
w praktyce. Praca z pacjentem. Rehabilitacja po 
udarze mózgu, omówienie etapów rehabilitacji 
(pionizacja zależna od rodzaju udaru), 
zaopatrzenie ortopedyczne, funkcjonalna 
elektrostymulacja, czynniki obniżające wzmożone 
napięcie mięśniowe. Powikłania leżenia i problemy 
rehabilitacji po udarze mózgu. Elementy innych 
metod stosowanych w rehabilitacji po udarze 
(metody NDT według koncepcji Bobath, PNF, M. 
Johnstone, CIT i innych). Praca z pacjentem. 
Rehabilitacja w przebiegu guza mózgu. 
Rehabilitacja po urazach mózgu. Praca z 
pacjentem. Rehabilitacja w przebiegu choroby 
Parkinsona. Praca z pacjentem. Usprawnianie 
chorych z uszkodzeniem móżdżku, metody 
usprawniania ( Ćwiczenia równoważne, 
koordynacyjne, chodu, PNF, ćwiczenia Frenkela). 
Usprawnianie chorych z ataksją tylnosznurową. 
Różnice w usprawnianiu chorych z ataksją 
móżdżkową i tylnosznurową. 
Semestr VI  
Rehabilitacja po poprzecznym uszkodzeniu 
rdzenia. Usprawnianie pęcherza. Spastyczność 
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podstawowa i reaktywna. Profilaktyka odleżyn. 
Praca z pacjentem. Rehabilitacja chorych z: 
jamistością rdzenia, rozmiękaniem rdzenia, 
poprzecznym zapaleniem rdzenia, guzami kanału 
kręgowego. Praca z pacjentem. Rehabilitacja 
chorych z MND. Rehabilitacja chorych ze 
zwyrodnieniem sznurowym rdzenia. Praca z 
pacjentem. Rehabilitacja chorych na stwardnienie 
rozsiane. Praca z pacjentem. Rehabilitacja w 
uszkodzeniach włókien obwodowych. Rehabilitacja 
w przebiegu polineuropatii i zespołu Guillain - 
Barre. Rehabilitacja pacjenta z porażeniem nerwu 
twarzowego. Praca z pacjentem. Rehabilitacja 
chorych z rwą kulszową, udową i ramienną. 
Okresy rehabilitacji, metody rehabilitacji oraz 
profilaktyka pierwotna i wtórna. Praca z 
pacjentem. Rehabilitacja w przebiegu 
uszkodzenia: splotu ramiennego, lędźwiowego i 
krzyżowego oraz nerwów obwodowych kończyny 
górnej i dolnej. Praca z pacjentem. Rehabilitacja w 
przebiegu chorób mięśni. Praca z pacjentem. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Barnes M., Ward A.B.: Podręcznik rehabilitacji 

medycznej. Urban & Partner, Wrocław, 2008. 
2. Fries W., Liebenstud I.: Rehabilitacja w 

chorobie Parkinsona., Elipsa-Jaim s.c., 
Kraków, 2007. 

3. Kiwerski J. (red.) Rehabilitacja medyczna. 
PZWL, Warszawa, 2005.  

4. Kwolek A. Rehabilitacja medyczna. Tom 1, 2, 
rehabilitacja kliniczna. Urban & Partner, 
Wrocław, 2003. 

5. Leidler P. Rehabilitacja po udarze mózgu. 
PZWL, Warszawa, 2004. 

Uzupełniająca 
1. Dziak A. Bolesny krzyż. Medicina Sportiva, 

Kraków, 2003. 
2. Friedman A. (red.) Choroba Parkinsona - 

mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Wyd. 
Czelej, Warszawa, 2005. 

3. Kiwerski J.(red.) Schorzenia i urazy 
kręgosłupa. PZWL, Warszawa, 2001. 

4. Mumenthaler M.: Diagnostyka różnicowa w 
neurologia. Urban& Partner,Wrocław, 2008. 
 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia  
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26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr V: 
(35 h) 
wykład 15h, ćwiczenia praktyczne medyczne 20h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr V: 
(40h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 40h 
Łączny nakład pracy studenta semestr V: 
75h (3 ECTS) 
 
Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr VI: 
(30 h) 
ćwiczenia praktyczne medyczne 30h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr VI: 
(60h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych 30h 
Przygotowanie do egzaminu 30h 
Łączny nakład pracy studenta semestr VI: 
90h (3 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Semestr V: 1 ECTS 
Semestr VI: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Fizjoterapia  kliniczna: w neurologii 
dziecięcej (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 20 h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator Mgr Katarzyna Gmernicka 

13 Prowadzący Mgr Katarzyna Gmernicka 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, patologia, rozwój  
fizyczny dziecka. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W10 zna  metody opisu jednostek 
chorobowych w neurologii dziecięcej  w stopniu 
umożliwiającym planowanie procesu usprawniania. 
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii.  
FZ_P1_W15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wynikających z uszkodzenia 
ośrodkowego układu  nerwowego (o.u.n.).  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii, u osób z chorobami i dysfunkcjami 
różnych narządów i układów, stosownie do ich 
stanu klinicznego i funkcjonalnego  
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne  
w zakresie oceny rozwoju psychomotorycznego 
dziecka.  
FZ_P1_U13 potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania się kontroli postawy 
ciała, wzorców ruchowych, nawyków ruchowych.  
FZ_P1_U30 potrafi przygotować prezentację 
multimedialną z zakresu  metod usprawniania w 
neurologii dziecięcej. 
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 Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych, 
możliwych wyników postępowania 
fizjoterapeutycznego. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, pokaz, prezentacje 
multimedialne,  studium przypadku. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie odpowiedzi 
ustnej/  kolokwium pisemnego, testu 
jednokrotnego/ wielokrotnego wyboru; prezentacji 
multimedialnych. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną w formie testu 
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru   

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Na przykładzie prawidłowego rozwoju dziecka, 
omówienie przyczyn i czynników ryzyka 
prowadzących do dysfunkcji o.u.n. wraz z 
obowiązującymi metodami postępowania 
leczniczego, w tym – rehabilitacji. Opanowanie  
podstaw badania fizjoterapeutycznego dzieci oraz 
oceny deficytu rozwojowego lub stopnia 
niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia 
o.u.n. Zaznajomienie się z podstawowymi 
metodami usprawniania dzieci z m.p.dz., 
przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofiami 
mięśniowymi. Przedstawienie zasad współpracy 
fizjoterapeuty z lekarzami-pediatrami i lekarzami 
innych specjalności  
w kompleksowym procesie rehabilitacji dzieci. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne  
Lokalizacja uszkodzenia w obszarach mózgu 
warunkuje deficyty funkcjonalne obejmujące 
różne, zmieniające się z wiekiem zaburzenia ruchu 
i postawy, Metody zbierania wywiadu chorobowego 
o zaburzonym rozwoju    psychoruchowym 
dziecka. Badanie przez oglądanie i obserwację 
dziecka: ocena ułożenia ciała 
 i postawy ciała, sposobu chodzenia i wykonywania 
czynności ruchowych precyzyjnych, umiejętności 
nawiązywania kontaktu społecznego przez dziecko. 
Omówienie reakcji ułożenia ciała, odruchów 
pierwotnych, dowolnych i mimowolnych 
 w poszczególnych miesiącach życia u dzieci 
zdrowych 
i z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym.  
Wybrane zagadnienia fizjopatologii narządu ruchu. 
Wpływ przetrwałych reakcji na rozwój 
patologicznej motoryki. Wyznaczniki chodu.  
Dziecko wiotkie. Okołoporodowe uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwowego. Klasyfikacja i 
miejsce potencjalnej patologii różnymi postaciami 
mózgowego porażenia  dziecięcego (m.p.dz.): 
porażenia spastyczne-piramidowe, dyskinetyczne – 
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pozapiramidowe, móżdżkowe–ataktyczne. 
Okołoporodowe uszkodzenie górnego i dolnego 
odcinka splotu ramiennego, neuropatie. Ocena 
rozwoju dziecka z m.p.dz. 
 i zaprogramowanie usprawniania ruchowego. 
Technika i zasady rehabilitacji dzieci metodą Vojty i 
NDT. Wady rozwojowe ośrodkowego układu 
nerwowego, rozszczep kręgosłupa i przepuklina 
oponowa i oponowo-rdzeniowa. Defekty 
strukturalne: obecność worka zawierającego 
przestrzeń płynową i/lub elementy rdzenia 
kręgowego Zaburzenia rozwojowe tkanki nerwowej 
są przyczyną różnego stopnia utraty czucia, 
dysfunkcji pęcherza moczowego i jelit, 
nieprawidłowości ortopedycznych od niedowładów, 
porażeń wiotkich kończyn dolnych, 
nieprawidłowości ortopedycznych przykurcze, 
szpotawość, koślawość, zwichnięcia stawów 
biodrowych skolioza, kyfoskolioza.  
Wodogłowie. Nowe inwazyjne dla matki i płodu 
procedury korekcyjne. Dystrofie nerwowo- 
mięśniowe, które mają znaczenie w wieku 
dziecięcym różniących się między sobą obrazem 
klinicznym i sposobem dziedziczenia. Dokładnego 
omówienia wymagają te typy dystrofii, które mają 
znaczenie w wieku dziecięcym różniące się między 
sobą obrazem klinicznym i sposobem 
dziedziczenia(w przeciwieństwie do chorób 
neurogennych, wtórnych do uszkodzenia układu 
nerwowego. Typ dystrofii: Duchenne”a,  Beckera, 
Obręczowo-kończynowa,  Wrodzona, Twarzowo-
łopatkowo-ramieniowa. Zespoły te mają dużo 
wspólnych cech w obrazie klinicznym, jak np. 
osłabienie i zanik mięśni, wiotkie napięcie, 
zniesienie lub osłabienie odruchów głębokich itp. 
Wspólnym mianownikiem dla omawianych chorób 
są: metody badawcze i diagnostyczne, względnie 
podobne w całej grupie elektromiografia, biopsja 
mięśniowa, badania biochemiczne, swoiste w 
zależności od rozpoznania. 
Objawy kliniczne znamienne dla dystrofii 
mięśniowej Dystrofie postępujące mięśni, chorób 
pierwotnie mięśniowych Ocena rozwoju 
psychoruchowego dziecka. Ocena rozwoju dzieci 
będących  w różnym wieku w odniesieniu do 
wyników badania fizjoterapeutycznego.   Metody 
fizjoterapeutyczne stosowane w neurologii (Vojta, 
Bobath, PNF, Petö, Sherbourne) Metody 
stosowania kinezyterapii oddechowej, ćwiczeń: 
biernych, wspomaganych, izometrycznych, 
czynnych w odciążeniu, czynnych  
w odciążeniu z oporem, czynnych wolnych, 
czynnych oporowych, redresyjnych, 
synergistycznych, oddechowych, relaksacyjnych, 
czynności dnia codziennego, handling, pionizacji i 
nauki chodzenia, technik specjalnych, 
ogólnokondycyjnych, w wodzie, gimnastyki 
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porannej i ergoterapii Metody wspomagające 
stosowane w procesie rehabilitacji dogoterapia, 
hipoterapia, 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Sadowska L.:Neurokinezjologiczna diagnostyka i 
terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju 
psychoruchowego AWF Wrocław 2001 
2. Szmigiel Cz.: Podstawy diagnostyki i 
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
T.I i II, AWF, Kraków 2001 
3. Kubicka K. Kawalec W. (red): Pediatria. Wyd. 
Lek. PZWL, Warszawa 2003. 
4. Banaszak. G.: Rozwój niemowląt i jego 
zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Wyd. II. 
Alfa- medica press, Bielsko Biała 2004 
5. Czochańska J.: Badanie i ocena 
neurorozwojowa niemowląt i noworodków. Folium 
Lublin1995 
6. Czochańska J.: Neurologia dziecięca PZWL W-
wa. 
Uzupełniająca 
1. Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie 

dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do 
rehabilitacji. Wyd. Folium, Lublin 2003. 

2. Sherborne W.: Ruch rozwijający dla dzieci. 
PWN, Warszawa 2006. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (20 h) 
ćwiczenia praktyczne medyczne 20h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (35h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych w tym 
studiowanie literatury 35h 
Łączny nakład pracy studenta: 55h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Fizjoterapia kliniczna: w ortopedii dziecięcej 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 12.6 Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 20 h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator Mgr Katarzyna Gmernicka 

13 Prowadzący Mgr Katarzyna Gmernicka 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, patologia, rozwój 
fizyczny dziecka. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W10 zna metody opisu jednostek 
chorobowych w ortopedii dziecięcej w stopniu 
umożliwiającym planowanie procesu usprawniania.  
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii.  
FZ_P1_W15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wywołanych chorobą lub urazem 
oraz podstawowe reakcje człowieka na chorobę. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii, u osób z chorobami i dysfunkcjami 
różnych narządów i układów, stosownie do ich 
stanu klinicznego i funkcjonalnego.  
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne w 
zakresie oceny sprawności narządu ruchu. 
FZ_P1_U13 potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić 
mechanizmy kształtowania się kontroli postawy 
ciała, wzorców ruchowych, nawyków ruchowych.  
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FZ_P1_U30 potrafi przygotować prezentację 
multimedialną z zakresu metod usprawniania w 
ortopedii dziecięcej. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych, 
możliwych wyników postępowania 
fizjoterapeutycznego. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, pokaz, prezentacje 
multimedialne, studium przypadku. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie odpowiedzi 
ustnej/ kolokwium pisemnego, testu 
jednokrotnego/ wielokrotnego wyboru; prezentacji 
multimedialnych. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną w formie testu 
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Na przykładzie prawidłowego rozwoju dziecka, 
omówienie przyczyn i czynników ryzyka 
prowadzących do dysfunkcji narządu ruchu wraz z 
obowiązującymi metodami postępowania 
leczniczego, w tym – rehabilitacji. Opanowanie 
podstaw badania fizjoterapeutycznego dzieci oraz 
oceny deficytu rozwojowego lub stopnia 
niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia 
narządu ruchu. Zaznajomienie się z podstawowymi 
metodami usprawniania dzieci z wrodzoną 
dysplazją stawu biodrowego, jałową martwicą 
kości, kręczem szyi oraz wadami postawy. 
Przedstawienie zasad współpracy fizjoterapeuty z 
lekarzami-pediatrami i lekarzami innych 
specjalności w kompleksowym procesie 
rehabilitacji dzieci. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne  
Podstawowe metody oceny rozwoju niemowlęcia i 
dziecka w pierwszym roku życia. Rozwój 
umiejętności motorycznych w zależności od wieku. 
Testy i skale czynności motorycznej. Badanie przez 
oglądanie i obserwację dziecka: ocena ułożenia 
ciała i postawy ciała, sposobu chodzenia i 
wykonywania czynności ruchowych precyzyjnych, 
umiejętności nawiązywania kontaktu społecznego 
przez dziecko. Dzieci z grupy ryzyka. Problemy 
dzieci urodzonych przedwcześnie. 
Wybrane zagadnienia fizjopatologii narządu ruchu. 
Wpływ przetrwałych reakcji na rozwój 
patologicznej motoryki dziecka. Wyznaczniki 
chodu.  
Okołoporodowe uszkodzenia narządu ruchu. 
Aktywność ruchowa dziecka zdrowego i chorego. 
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Zasady pracy z dziećmi wymagającymi 
usprawniania. Zastosowanie poszczególnych 
zabiegów fizjoterapeutycznych oraz 
kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego w 
poszczególnych jednostkach chorobowych w 
pediatrii: dysplazja stawu biodrowego, wrodzona 
łamliwość kości, jałowe martwice kości, kręcz szyi, 
wrodzone wady kończyn górnych, dolnych, 
kręgosłupa oraz klatki piersiowej. Nieprawidłowości 
ortopedyczne: przykurcze, szpotawość, koślawość, 
zwichnięcia stawów biodrowych skolioza, 
kyfoskolioza.  
Wady postawy: kształtowanie się postawy, 
postawa prawidłowa, nawykowa i patologiczna, 
metody oznaczania postawy, profilaktyka wad 
postawy. 
Otyłść jako problem wsółcześnie dorastających 
dzieci. 
Usprawnianie dzieci z problemami ortopedycznymi, 
konspekty ćwiczeń. 
Sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami 
narządu ruchu. Podstawy teoretyczne metod, 
technik i ćwiczeń 
kinezyterapeutycznych, w tym metod: Vojta, 
Bobath, PNF, Awers, Faya, terapii manualnej, 
CIMT, Peto, Domana-Delcato, Brunnstrom, 
Brunkow, McKenziego, Johnstone, Scherbourne i 
integracji sensorycznej. 
Metody stosowania kinezyterapii oddechowej, 
pozycji drenażowych, ćwiczeń: biernych, 
wspomaganych, izometrycznych, czynnych w 
odciążeniu, czynnych  
w odciążeniu z oporem, czynnych wolnych, 
czynnych oporowych, redresyjnych, 
synergistycznych, oddechowych, relaksacyjnych, 
czynności dnia codziennego, handling, pionizacji i 
nauki chodzenia, technik specjalnych, 
ogólnokondycyjnych, w wodzie, gimnastyki 
porannej i ergoterapii. Metody wspomagające 
stosowane w procesie rehabilitacji: dogoterapia, 
hipoterapia. 

24 Literatura podstawowa i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Kubicka K. Kawalec W. (red): Pediatria. Wyd. 
Lek. PZWL, Warszawa 2003. 
 2. Dega W. Ortopedia i rehabilitacja. Wyd. Lek. 
PZWL, Warszawa 2015. 
3. Dormans John.P. Ortopedia pediatryczna. Wyd. 
Med. Urban&Partner, Wrocław 2009. 
4. Tecklin J. S.: Fizjoterapia pediatryczna. PZWL, 
Warszawa 1998. 
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5. Koehler B. Marszał E. Świetliński J.: Wybrane 
zagadnienia z pediatrii. ŚAM, 2002.  
6. Bukowska C. Kniażewska M. Krzywiecka M. 
Obuchowicz A. (red.) Badanie podmiotowe i 
przedmiotowe w pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, 
Warszawa 2013. 
Uzupełniająca 
1. Sherborne W.: Ruch rozwijający dla dzieci. 
PWN, Warszawa 2006. 
2. Owczarek S. Atlas ćwiczeń korekcyjnych. 
WSiP,Warszawa 2009. 
3. Ebelt-Paprotny G. Preis R. (red.): Fizjoterapia. 
Wyd. Med. Urban&Partner. Wrocław 2012. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (20 h) 
ćwiczenia praktyczne medyczne 20h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (30h) 
Przygotowanie do zajęć praktycznych w tym 
studiowanie literatury 30h 
Łączny nakład pracy studenta: 50h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Fizjoterapia kliniczna: w kardiologii 
i pulmonologii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator mgr Marta Bibro 

13 Prowadzący mgr Marta Bibro 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: 
Kinezyterapia, Fizykoterapia, Podstawy fizjoterapii 
klinicznej w kardiologii i pulmonologii. 

18 Efekty kształcenia 

Student w  zakresie wiedzy: 
FZ-P1_W12 zna zasady i ograniczenia w 
podejmowaniu aktywności fizycznej, której celem 
jest zwiększenie wydolności organizmu i 
podniesienie jakości życia, w różnych chorobach 
układu krążenia i oddechowego.  
FZ-P1_W14 zna zakres i zasady badań 
funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych 
dla doboru środków fizjoterapii, stosowania 
technik i metod fizjoterapii w kardiologii i 
pulmunologii. 
Student w  zakresie umiejętności: 
FZ-P1_U11 potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą chorobą 
w zakresie trybu życia oraz postępowania.  
FZ-P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne 
oraz profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i 
edukacyjne odpowiadające potrzebom chorych w 
głównych chorobach układu krążenia i 
oddechowego. 
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FZ-P1_U24 potrafi planować i projektować 
programy terapeutyczne u pacjentów 
kardiologicznych i pulmonologicznych na bazie 
zlecenia lekarskiego oraz fizjoterapeutycznego  
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat na zadany 
temat i wygłosić go przed grupą słuchaczy 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ-P1_K15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych, 
możliwych wyników postępowania 
fizjoterapeutycznego w jednostkach chorobowych 
z zakresu kardiologii i pulmonologii. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne, zadania realizowane 
indywidualnie i zespołowo, prezentacja 
multimedialna, pokaz, opis przypadku 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie kolokwium z 
pytaniami otwartymi  
(Kryteria oceny: 100-95 % – max ilości punktów – 
bardzo dobry 
94 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 75% – max ilości punktów – dobry 
74 – 65% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
64 - 60% – max ilości punktów – dostateczny) 
Przygotowanie i demonstracja referatu, 
prezentacji.  Obserwacja  na zajęciach. Analiza 
przygotowania i poprowadzenia programu 
ćwiczeń. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne- zaliczenie z oceną semestr 
V. Egzamin w formie pisemnej semestr V. 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:  

- Obecność na ćwiczeniach (zgodnie z 
regulaminem studiów) oraz aktywny 
udział na zajęciach 

- Pozytywne zaliczenie kolokwium  
- Demonstracja prezentacji, programu 

ćwiczeń 
Szczegółowe warunki zaliczenia podaje 
prowadzący na pierwszych ćwiczeniach 
Do egzaminu jest dopuszczona tylko osoba, która 
osiągnęła pozytywną ocenę z ćwiczeń. Brak 
takiego zaliczenia w dniu egzaminu skutkuje 
oceną niedostateczną z pierwszego terminu 
egzaminu.Kryteria oceny egzaminu: 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 65% – max ilości punktów – plus 
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dostateczny 
55 - 64% – max ilości punktów – dostateczny 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów 
dla potrzeb rehabilitacji kardiologicznej i 
pulmonologicznej. Fizjoterapia pacjentów z 
chorobami układu krążenia, etapy rehabilitacji, 
dobór metod. Fizjoterapia oddechowa dobór 
metod i ćwiczeń w zależności od przebiegu i 
stopnia nasilenia choroby. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów 
dla potrzeb rehabilitacji kardiologicznej i 
pulmonologicznej. Pomiar tętna i ciśnienia w 
różnych pozycjach, w spoczynku, w trakcie i po 
wysiłku. Fizjoterapia pacjentów z chorobą 
niedokrwienną serca oraz po zawale serca. Dobór 
ćwiczeń oraz metod w poszczególnych okresach 
rehabilitacji; rehabilitacja szpitalna, poszpitalana 
wczesna i późna. Fizjoterapia pacjentów po 
zabiegach kardiochirurgicznych. Przygotowanie 
pacjenta do zabiegu, dobór ćwiczeń w zależności 
od rodzaju zabiegu, stanu pacjenta oraz  okresu 
po zabiegu. Samodzielne przygotowywanie i 
prezentowanie programów ćwiczeń. Fizjoterapia 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, 
alternatywne metody postępowania. Ocena ryzyka 
incydentu kardiologicznego. Modyfikacja 
czynników ryzyka. Badanie podmiotowe i 
przedmiotowe pacjentów ze schorzeniami układu 
oddechowego dla potrzeb planowania i 
prowadzenia rehabilitacji pulmonologicznej. Sprzęt 
stosowany w fizjoterapii układu oddechowego. 
Fizjoterapia oddechowa; ćwiczenia oddechowe, 
toaleta drzewa oskrzelowego, inhalacje. 
Fizjoterapia pacjentów z chorobami obturacyjnymi 
i restrykcyjnymi (astma oskrzelowa, zapalenie 
płuc, rozedma, POChP); dobór metod i ćwiczeń w 
zależności od przebiegu i stopnia nasilenia 
choroby. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Smolis – Bąk E., Fizjoterapia w kardiologii 

Warszawa 2013  
2. Kuch M.,  Janiszewski M., Mamcarz A. 

Rehabilitacja kardiologiczna Warszawa 2014 
3. Bromboszcz J., Włoch T.: Rehabilitacja 

pulmonologiczna: wytyczne AACVPR do 
programów rehabilitacji pulmonologicznej. 
Kraków 2012. 
Uzupełniająca 

1. Bromboszcz J., Dylewicz P.: Rehabilitacja 
kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń 
fizycznych. Kraków 2009. 
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2. Rosławski A., Woźniewski M.: Fizjoterapia 
oddechowa. AWF Wrocław, 1999 

3. Orlik T. Fizjoterapia chorych na 
mukowiscydozę. Frel 2014 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 
ćwiczenia praktyczne medyczne: 20 hGodziny 
nie wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego: przygotowanie do 
zajęć, w tym studiowanie literatury -10 h 
przygotowanie do kolokwium -12 h 
przygotowanie  prezentacji, dyskusji, konspektu 
ćwiczeń  - 3 h  
przygotowanie do egzaminu - 15 
Łączny nakład pracy studenta: 60 h (2 
ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia  kliniczna: w geriatrii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2  ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 29h w tym: wykład 9h, ćwiczenia praktyczne 
medyczne 20h 

12 Koordynator dr Filip Georgiew 

13 Prowadzący dr Filip Georgiew, mgr Beata Milas 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, patologia, 
kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, 
podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii.  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ-P1_W12 zna zasady i ograniczenia w 
podejmowaniu aktywności fizycznej w różnych 
zespołach i jednostkach chorobowych 
występujących w starości.  
FZ-P1_W14 zna zakres i zasady badań 
funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych 
dla doboru środków fizjoterapii, stosowania 
technik i metod fizjoterapii w starości  
FZ_P1_W23 zna wskazania i przeciwwskazania 
zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w 
geriatrii.   
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne, 
profilaktyczne i terapeutyczne odpowiadające 
potrzebom pacjentów w starszym wieku. 
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FZ_P1_U14 potrafi interpretować wiedzę z zakresu 
zmian patologicznych dla potrzeb diagnostyki i 
zabiegów fizjoterapeutycznych. 
FZ_P1_U28 potrafi pisemnie przedstawić 
zamierzone działania w wybranych schorzeniach 
okresu starości. 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat z zakresu 
geriatrii. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę.  
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne, 
pokaz, objaśnienie, opis przypadku, referat, 
realizacja zadań indywidualnie i zespołowo. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ćwiczenia praktyczne medyczne:  
Ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% 
maksymalnej liczby punktów).  
Prawidłowa interpretacja i wykonanie testów 
diagnostycznych. Prawidłowy dobór i wykonanie 
zabiegów fizjoterapeutycznych. Przygotowanie 
prezentacji multimedialnej, przykładowego 
zestawu ćwiczeń ruchowych (oddanie w terminie i 
zgodnie z zadaną tematyką). Samoocena.  
Szczegółowe kryteria oceny zaliczenia podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 
Egzamin: ocena studenta na podstawie pisemnego 
testu wielokrotnego wyboru. 
Kryteria oceny egzaminu: 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 65% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 - 64% – max ilości punktów – dostateczny 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykład - zaliczenie,  
ćwiczenia praktyczne medyczne - zaliczenie z 
oceną. 
Warunki zaliczenia końcowego: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych, 
- pozytywne zaliczenie umiejętności praktycznych 
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- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego. 
Warunki i forma egzaminu:  
- egzamin w formie pisemnej 
- do egzaminu dopuszczony jest student, który 
osiągnął pozytywną ocenę z ćwiczeń 
praktycznych. Brak zaliczenia w dniu egzaminu 
skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego 
terminu egzaminu. 
- pozytywna ocena z pisemnego egzaminu. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Fizjologia i patologia starzenia się w aspekcie 
fizjoterapii. Ocena pacjenta starszego. Znaczenie 
fizjoterapii w procesie leczenia osób starszych. 
Specyfika postępowania fizjoterapeutycznego w 
schorzeniach typowych dla okresu starości.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład 
Znaczenie fizjoterapii w procesie leczenia osób 
starszych. Całościowa ocena geriatryczna. Ocena 
jakości życia osób starszych. Aktywność fizyczna 
osób w podeszłym wieku. Upadki, przyczyny, 
skutki, zapobieganie. Testy oceniające ryzyko 
upadku. Specyfika postępowania 
fizjoterapeutycznego w schorzeniach typowych dla 
okresu starości. Osteoporoza – postępowanie 
fizjoterapeutyczne oraz zaopatrzenie 
ortopedyczne. Nietrzymanie moczu – 
postępowanie fizjoterapeutyczne.  
Odleżyny - postępowanie profilaktyczne, 
fizjoterapeutyczne i  lecznicze. 
Otyłość: ocena, przyczyny, profilaktyka i leczenie. 
Zespoły otępienne. Dobór i stosowanie sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów zaopatrzenia 
ortopedycznego, środków wspomagających lub 
ułatwiających funkcjonowanie osoby starczej.  
Analizowanie postępów w pracy z pacjentem w 
wieku starczym. Formy aktywności ruchowej i 
fizjoterapii w Uniwersytetach III wieku. 
Profilaktyka geriatryczna. Rehabilitacja 
środowiskowa – aktywizacja osób starszych.  
Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Całościowa ocena geriatryczna – wykonanie i 
interpretacja poszczególnych elementów COG. 
Charakterystyka fizjoterapii w geriatrii: ćwiczenia 
ruchowe, zabiegi fizykalne i masaż leczniczy – 
zasady, odrębności, wskazania 
i przeciwwskazania. Postępowanie 
fizjoterapeutyczne w przypadku schorzeń narządu 
ruchu w okresie starości. Dobór ćwiczeń oraz 
metod z uwzględnieniem zmian patologicznych, 
wskazań i przeciwwskazań . Upadki osób starszych 
– ocena ryzyka, profilaktyka i fizjoterapia. 
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Fizjoterapia w schorzeniach neurologicznych osób 
w starszym wieku (choroba Parkinsona, 
Alzheimera). Dobór ćwiczeń oraz metod z 
uwzględnieniem zmian patologicznych, wskazań i 
przeciwwskazań . Specyfika postępowania 
fizjoterapeutycznego w schorzeniach układu 
sercowo-naczyniowego i oddechowego typowych 
dla geriatrii. Postępowanie fizjoterapeutyczne 
w przypadku chorób przemiany materii u osób w 
starszym wieku. Dobór ćwiczeń oraz metod z 
uwzględnieniem zmian patologicznych, wskazań i 
przeciwwskazań . 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Borowicz A., Wieczorkowska -Tobis K,: 

Fizjoterapia w geriatrii - atlas ćwiczeń. PZWL 
Warszawa 2013. 

2. Cytowicz- Karpiłowska W., Kazimierska B.: 
Postępowanie usprawniające w geriatrii- 
Podstawy, wskazania, przeciwwskazania. 
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2009 

3. Guccione A., Wong R., Avers D.: Fizjoterapia 
kliniczna w geriatrii. tłumaczenie polskie. Żak 
M., Śliwiński Z., Elservier Urban & Partner. 
Wrocław 2014 

4. Wieczorkowska -Tobis K, Kostka T., Borowicz 
A.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL Warszawa 
2011. 

Uzupełniająca 
4. Bartyzel-Lechforowicz H. Fizjoterapia w 

wybranych schorzeniach  
geriatrycznych. Konsorcjum Akademickie, 
Kraków 2009. 

5. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria 
z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica  
Gdańsk 2007 

6. Śliwiński Z. (red.) Wielka fizjoterapia T.2. 
Wrocław 2014 

7. Żak M.: Rehabilitacja pacjentów 
geriatrycznych z zaburzeniami podstawowych 
czynności funkcjonalnych i chodu. Postępy 
Rehabilitacji. 2005 nr 2 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (29h): 
- wykład: 9h 
- ćwiczenia praktyczne medyczne: 20h 
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Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela (30h):        
- przygotowanie do zajęć: 9h 
 - przygotowanie prezentacji/zestawu ćwiczeń 
ruchowych: 5h 
- przygotowanie do kolokwiów: 8h 
- przygotowanie do egzaminu: 8h 
Łączny nakład pracy studenta: 59h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia kliniczna: w chirurgii i onkologii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów II 

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18 h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator lek. med. Liliana Czapkowicz-Gryszkiewicz             

13 Prowadzący lek. med. Liliana Czapkowicz-Gryszkiewicz,             
mgr Julita Tomalska, mgr Monika Tybon 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, patologia, 
podstawy fizjoterapii klinicznej: w chirurgii i 
onkologii.  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W09 zna podstawowe pojęcia z zakresu 
patologii ogólnej i głównych zmian 
patofizjologicznych z zakresu chirurgii i onkologii 
FZ_P1_W13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny stanu 
pacjenta dla potrzeb fizjoterapii w chirurgii i 
onkologii. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą chorobą 
w zakresie trybu życia oraz postępowania 
FZ_P1_U14 potrafi interpretować wiedzę z zakresu 
zmian patologicznych w chirurgii i onkologii dla 
potrzeb zabiegów fizjoterapeutycznych. 
FZ_P1_U25 potrafi prezentować i uczyć 
prawidłowej techniki ruchu, wzorców ruchowych, 
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nawyków ruchowych w schorzeniach 
chirurgicznych i onkologicznych. 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat lub 
konspekt ćwiczeń  
w wybranych przypadkach klinicznych z zakresu 
chirurgii i onkologii. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje w zakresie fizjoterapii w chirurgii i 
onkologii. 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta i 
jego rodziny. 
FZ_P1_K07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne medyczne, prezentacja 
multimedialna, pokaz, referat, praca z chorym, 
studium przypadku.  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie testu po uzyskaniu 
minimum 60% maksymalnej ilości punktów). 
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, 
konspektu ćwiczeń ruchowych (oddanie w 
terminie i zgodnie z zadaną tematyką). 
Samoocena. Prawidłowy dobór i wykonanie 
zabiegów fizjoterapeutycznych. Szczegółowe 
kryteria oceny podaje prowadzący na pierwszych 
zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne medyczne- zaliczenie z 
oceną semestr IV.  
Warunkiem zaliczenia jest:  
- obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem 
studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych, 
- pozytywne zaliczenie umiejętności praktycznych 
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego 
Egzamin w formie pisemnej- semestr IV 
Warunki egzaminu: 
- do egzaminu dopuszczony jest student, który 
osiągnął pozytywną ocenę z ćwiczeń 
praktycznych. Brak zaliczenia w dniu egzaminu 
skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego 
terminu egzaminu. 
- pozytywna ocena z egzaminu po uzyskaniu 
minimum 60% maksymalnej ilości punktów. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Ocena ogólnego stanu pacjenta i jego opis (stan 
świadomości, wydolność układów: krążenia i 
oddychania). Ocena czynników ryzyka rozwoju  
wybranych schorzeń z zakresu chirurgii i onkologii.     
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Fizjoterapia pacjentów z odleżynami, oparzeniami, 
odmrożeniami z uwzględnieniem leczenia 
zachowawczego i chirurgicznego. 
Fizjoterapia w chirurgii naczyniowej. Fizjoterapia 
chorych po amputacjach naczyniowych. 
Fizjoterapia chorych po operacjach na narządach 
jamy brzusznej, klatki piersiowej. Najczęstsze 
powikłania pooperacyjne u chorych operowanych 
z powodu schorzeń chirurgicznych i 
onkologicznych. Planowanie i nadzór 
postępowania fizjoterapeutycznego chorych po 
operacjach chirurgicznych i onkologicznych. 
Fizjoterapia chorych z obrzękami chłonnymi. 
Fizjoterapia chorych w opiece paliatywnej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne  medyczne  
Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów ze 
schorzeniami chirurgicznymi i onkologicznymi dla 
potrzeb planowania i prowadzenia fizjoterapii 
(praca z pacjentem). Ocena ogólnego stanu 
pacjenta i jego opis (stan świadomości, wydolność 
układów: krążenia i oddychania). Ocena 
czynników ryzyka rozwoju  wybranych schorzeń z 
zakresu chirurgii: odleżyn, oparzeń, odmrożeń, 
schorzeń obwodowych naczyń tętniczych i żylnych 
(miażdżyca tętnic obwodowych, choroba 
Buergera, choroba Raynauda, zakrzepica żylna, 
żylaki kkd), schorzeń w obrębie jamy brzusznej i 
klatki piersiowej oraz schorzeń onkologicznych: 
rak piersi, żołądka, jelita grubego.  Postępowanie 
fizjoterapeutyczne u   pacjentów z odleżynami, 
oparzeniami, odmrożeniami z uwzględnieniem 
leczenia zachowawczego i chirurgicznego. 
Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacjach: 
naczyń tętniczych i żylnych kkd. Postępowanie 
fizjoterapeutyczne po amputacjach naczyniowych. 
Fizjoterapia w chirurgii jamy brzusznej, klatki 
piersiowej. Różnice w postępowaniu 
usprawniającym u chorych: poddanym operacjom 
planowym i nagłym, operowanych techniką 
laparoskopową i klasyczną. Rozpoznawanie 
objawów i dysfunkcji układu oddechowego u 
chorych po urazach i operacjach klatki piersiowej. 
Planowanie i nadzór nad fizjoterapią chorych z 
drenażem klatki piersiowej i po torakotomii.  
Najczęstsze powikłania pooperacyjne u chorych 
operowanych z powodu schorzeń chirurgicznych i 
onkologicznych. Edukacja i zlecanie ćwiczeń 
chorym ze schorzeniami chirurgicznymi i 
onkologicznymi. Planowanie i nadzór nad 
fizjoterapią chorych po operacjach chirurgicznych i 
onkologicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
różnic programowych dotyczących pacjentów: 
torakochirurgicznych, angiochirurgicznych, 
pacjentów po operacjach na jamie brzusznej. 
Autoterapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym. 
Specyfika leczenia onkologicznego, metody 
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fizjoterapii, wskazania i przeciwwskazania. 
Ustalenie programu rehabilitacji, dobór ćwiczeń do 
stanu pacjenta i okresu choroby. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Woźniewski M., Kornafel J.: Rehabilitacja w 

onkologii, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2010. 

2. Karpel E., Jałowiecki P.(red.): Ogólne 
powikłania pooperacyjne, PZWL, Warszawa 
2009. 

3. Woźniewski M., Kołodziej J.: Rehabilitacja w 
chirurgii PZWL Warszawa 2006 

4. Woźniewski M.: Fizjoterapia w chirurgii. PZWL 
Warszawa 2012 

Uzupełniająca 
1. Milanowska K., Dega W.(red.): Rehabilitacja 

medyczna. PZWL, Warszawa 2003. 
2. Mika A.K.: Po odjęciu piersi, PZWL, Warszawa 

2006. 
3. Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G.: 

Fizjoterapia z elementami klinicznymi, tom 1,2 
PZWL Warszawa 2008. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (18h): 
- ćwiczenia praktyczne: 18h 
Godziny niewymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (35h): 
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 9h 
- przygotowanie prezentacji/ konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 8h 
- przygotowanie do kolokwium: 8h 
- przygotowanie do egzaminu: 10h 
Łączny nakład pracy studenta: 53h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia kliniczna:  w pediatrii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia (Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI  

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 29h: wykłady 9h, ćwiczenia praktyczne 20h 

12 Koordynator Prof. dr hab. n. med. Jacek Pietrzyk 

13 Prowadzący Prof. dr hab. n. med. Jacek Pietrzyk,                   
dr Czesław Piskorz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość wskazań i przeciwwskazań do terapii 
dzieci z zaburzeniem rozwoju reflektorycznego, 
psychomotorycznego, dzieci z dysplazją  
i zwichnięciem stawu biodrowego, chorobą 
Perthesa, z chorobami układu oddechowego oraz 
wadami postawy; Umiejętność badania 
podmiotowego i przedmiotowego pacjenta oraz 
programowania fizjoterapii. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W12 zna zasady i ograniczenia 
w podejmowaniu aktywności fizycznej, której 
celem jest podniesienie jakości życia, w różnych 
zespołach i jednostkach chorobowych oraz 
przewlekłych stanach chorobowych; 
FZ_P1_W21 zna podstawowe jednostki chorobowe 
będące przyczyną niepełnosprawności dzieci oraz 
podstawowe metody usprawniania. 
Zna zasady diagnostyki i oceny reakcji 
posturalnych dziecka oraz podstawowych wzorców 
ruchowych.  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U04 potrafi w podstawowym zakresie 
zaplanować i wykonać zabiegi fizjoterapeutyczne        
u dzieci stosownie do ich stanu klinicznego i 
funkcjonalnego charakterystycznego dla 
zdiagnozowanej jednostki chorobowej.  
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FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom  
z nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą 
chorobą w zakresie trybu życia; zdefiniować cele 
leczenia fizjoterapeutycznego, które  umożliwiają 
optymalny efekt krótkoterminowy i odległy 
usprawniania dzieci. 
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne  
w zakresie oceny sprawności narządu ruchu oraz 
profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom chorych w głównych 
zespołach i jednostkach chorobowych w pediatrii. 
FZ_P1_U24 potrafi planować, projektować  
i realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii w pediatrii na bazie zlecenia 
lekarskiego oraz fizjoterapeutyczne w oddziałach 
szpitalnych, w konsultacji z lekarzem 
prowadzącym i pod nadzorem magistra 
fizjoterapii/rehabilitacji;  
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji. 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego  
FZ_P1_K15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych, możli-
wych wyników postępowania fizjoterapeutycznego 
w pediatrii;  
FZ_P1_K21 potrafi ocenić postępy czynione przez 
pacjentów w trakcie realizacji programu 
fizjoterapeutycznego. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykłady, ćwiczenia, prezentacja multimedialna;  
materiały filmowe dokumentujące wybrane 
przypadki kliniczne i metody leczenia   

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Wykłady - zaliczenie; ćwiczenia praktyczne – 
zaliczenie z oceną; egzamin w formie pisemnej. 
Ocena z ćwiczeń i egzaminu na podstawie testu 
składającego się  z 60 pytań jednokrotnego 
wyboru. Szczegółowe kryteria podaje prowadzący 
na pierwszych zajęciach.  

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną - pisemne (forma opisowa/test 
jedno-/wielokrotnego wyboru). 
Egzamin pisemny – test jedno-/wielokrotnego 
wyboru 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

 Powtórzenie podstawowych wiadomości  
o chorobach wieku rozwojowego. Badanie 
podmiotowe i przedmiotowe dzieci z zaburzeniami 
rozwojowym i innymi chorobami wieku 
rozwojowego. Planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Zasięg i obszar działania pediatrii – rola 
diagnostyczno-lecznicza profilaktyczna i 
korekcyjno -rehabilitacyjna. Podstawowe 
wiadomości o wybranych jednostkach 
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chorobowych wieku dziecięcego wymagających 
współdziałania fizjoterapeuty, niezbędne do 
programowania procesu rehabilitacji i zrozumienia 
uwarunkowań jego skuteczności. Wskazania i 
przeciwwskazania do stosowania zabiegów 
fizjoterapeutycznych w pediatrii. dysplazja stawu 
biodrowego, jałowe martwice kości, wady 
postawy, mukowiscydoza) z uwzględnieniem 
podstaw patofizjologii, wpływu choroby na rozwój 
dziecka oraz odległego rokowania z 
uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności. 
 Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Aktywność ruchowa dziecka zdrowego i chorego 
Zasady pracy z dziećmi wymagającymi 
usprawniania. Metody fizjoterapeutyczne 
stosowane w pediatrii (Vojta, NDT-Bobath, PNF,  
Petö, Sherbourne, Faya). Metody wspomagające 
stosowane w procesie rehabilitacji pediatrycznej 
(dogoterapia, hipoterapia, hydroterapia 
akceleracja przepływu oddechowego, aparaty 
wspomagające pionizację). Zastosowanie 
poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych 
oraz kompleksowego  postępowania 
rehabilitacyjnego w poszczególnych jednostkach 
chorobowych w pediatrii  wrodzona łamliwość 
kości, dysplazja stawu biodrowego, niestabilność 
stawu biodrowego, jałowe martwice kości, wady 
postawy, kręcz szyi, , stopa końsko-szpotawa, 
mukowiscydoza, otyłość). Podstawy teoretyczne 
metod , technik i ćwiczeń kinezyterapeutycznych,  
w tym metod:NDT- Bobath, Vojty, Petö, Rood, 
terapii manualnej, integracji sensorycznej, 
Johnstone, CIMT; ćwiczeń: biernych, 
wspomaganych, izometrycznych, czynnych w 
odciążeniu, czynnych w odciążeniu z oporem, 
czynnych wolnych, czynnych oporowych, 
redresyjnych, synergistycznych, oddechowych, 
relaksacyjnych, pionizacji i nauki chodzenia, 
technik specjalnych, ogólnokondycyjnych, w 
wodzie, gimnastyki porannej i ergoterapii.  

24 Literatura podstawowa                   
i uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Kubicka K. Kawalec W. (red): Pediatria. Wyd.  

Lek. PZWL, Warszawa 2003. 
2. Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna T1  

i 2. Urban & Partner, Wrocław 2003. 
3. Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Podstawy 

teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. 
Kasper, Kraków 2004.  

4. Czochańska J.: Badanie i ocena 
neurorozwojowa niemowląt i noworodków. 
Folium Lublin1995 

Uzupełniająca: 
1. Banaszak. G.: Rozwój niemowląt i jego 
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zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. 
Wyd. II. Alfa-medica press, Bielsko Biała 
2004. 

2. Sadowska L.: Neurokinezjologiczna 
diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami 
rozwoju psychoruchowego. Wydawnictwo 
AWF Wrocław 2001. 

3. Sadowska L. (red.): Neurofizjologiczne 
metody usprawniania dzieci z zaburzeniami 
rozwoju. Wyd. AWF Wrocław 2004. 

4. Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie 
dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do 
rehabilitacji. Wyd. Folium, Lublin 2003. 

5. Sherborne W.: Ruch rozwijający dla dzieci. 
PWN, 1997. 

6. Szmigiel Cz.: Podstawy diagnostyki i 
rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. T. I i II, AWF, Kraków 
2001 

7. Tecklin J.S.: Pediatric Physical Therapy. 3rd 
ed. Lippincott Williams & Wilkins, 1999. 

8. Kinalski R.: Kompendium rehabilitacji i 
fizjoterapii. Urban & Partner  Wrocław 2002 

9. Campbell S., Vander Linden D. W., Palisano  
R.: Physical therapy for children.  W.B. 
Saunders Co., 2000. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej   

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (29h) 
- wykłady: 9h 
- ćwiczenia praktyczne: 20h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (32h) 
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 10h 
- przygotowanie prezentacji/konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 10h 
- przygotowanie do kolokwium: 12h 
Łączny nakład pracy studenta: 61h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia w neurochirurgii (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20 h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator dr Filip Georgiew 

13 Prowadzący dr Filip Georgiew 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia człowieka, 
patologia.  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W10 zna metody opisu podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych występujących 
w oddziałach neurochirurgicznych, w stopniu 
umożliwiającymracjonalne planowanie procesu 
usprawniania  
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii u osób po zabiegach 
neurochirurgicznych stosownie do ich stanu 
klinicznego i funkcjonalnego 
FZ_P1_U09 potrafi komunikować się z osobami w 
każdym wieku, lekarzami, pielęgniarkami, 
pacjentem i jego rodziną w zakresie doskonalenia i 
korygowania elementów procesu rehabilitacji 
FZ_P1_U24 potrafi planować, projektować, i 
realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii na bazie zlecenia lekarskiego w 
oddziale neurochirurgii, w konsultacji z lekarzem 
prowadzącym i pod nadzorem magistra 
fizjoterapii/rehabilitacji 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta oraz  
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współpracowników 
FZ_P1_K07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów 
FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę  

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Nauczanie przy łóżku chorego, pokaz, praca z 
chorym, studium przypadku, praca z 
podręcznikiem, dyskusja, 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Metody sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocena studentów na podstawie kolokwium 
(pytania otwarte).  
Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, 
członkowie zespołu terapeutycznego) 
Pisemny program usprawniania chorego na 
oddziale neurochirurgii 
Kryteria oceny efektów kształcenia: 
Kryteria oceny wiedzy studenta: 
100 - 90 % – max ilości punktów – 5,0 
89 – 85% – max ilości punktów – 4,5 
84 – 71% – max ilości punktów – 4,0 
70 – 66% – max ilości punktów – 3,5 
60 - 65% – max ilości punktów – 3,0 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
5,0 – wykonanuje zadanie samodzielnie, zgodnie z 
procedurą i zasadami zapewniając wysoką jakość 
usprawniania, potrafi szczegółowo przekazać 
raport o stanie neurologicznym, wynikach i 
trudnościach w usprawnianiu lekarzowi 
prowadzącemu i/lub pielęgniarce sprawującej 
opiekę nad chorym, potrafi szczegółowo przekazać 
uwagi dotyczące korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, Potrafi sam zaplanować program 
usprawniania. 
4,0 – wykonuje zadanie z niewielkim 
ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie 
z zasadami i procedurą, potrafi przekazać raport o 
stanie neurologicznym, wynikach i trudnościach w 
usprawnianiu lekarzowi prowadzącemu i/lub 
pielęgniarce sprawującej opiekę nad chorym, 
potrafi przekazać uwagi dotyczące korygowania i 
doskonalenia rehabilitacji, potrafi zaplanować 
program usprawniania.  
3,0 – wykonanie zadania wymaga ukierunkowania 
i pomocy nauczyciela, w stopniu dostatecznym 
potrafi przekazać raport o stanie neurologicznym, 
wynikach i trudnościach w usprawnianiu lekarzowi 
prowadzącemu i/lub pielęgniarce sprawującej 
opiekę nad chorym, nie potrafi przekazać uwag 
dotyczących korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, z pomocą nauczyciela potrafi 
zaplanować program usprawniania  
2,0 – brak umiejętności wykonania zadania, nie 
potrafi przekazać raportu o stanie neurologicznym, 
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wynikach i trudnościach w usprawnianiu lekarzowi 
prowadzącemu i/lub pielęgniarce sprawującej 
opiekę nad chorym, nie potrafi przekazać uwag 
dotyczących korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, nie potrafi samodzielnie zaplanować 
programu usprawniania  
Jest możliwość uzyskania oceny 4,5 oraz 3,5, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów, nieznacznie 
przewyższających wymogi - odpowiednio na ocenę 
4,0 oraz 3,0.    
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
5,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów oraz okazuje zrozumienie dla ich 
problemów. Potrafi pracować samodzielnie i brać 
odpowiedzialność za własną pracę. Potrafi 
motywować pacjenta do pracy.  
4,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów. W większości przypadków potrafi 
pracować samodzielnie. Ma problemy z 
motywowaniem pacjenta do pracy. 
3,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów. Ma problemy z samodzielną pracą. Ma 
problemy z motywowaniem pacjenta do pracy.  
2,0 – student jest nieodpowiedzialny za swoją 
pracę. Nie potrafi komunikować się z pacjentem. 
Nie zawsze okazuje szacunek wobec pacjenta oraz 
współpracowników. Dba o dobro pacjentów. Nie 
potrafi pracować samodzielnie. Nie potrafi 
motywować pacjenta do pracy. 

Jest możliwość uzyskania oceny 4,5 oraz 3,5, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów, nieznacznie 
przewyższających wymogi - odpowiednio na ocenę 
4,0 oraz 3,0.    

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
- zaliczenie z oceną. 
Warunki zaliczenia: 
- 100% obecności na zajęciach, 
- pisemny program usprawniania chorego na 
oddziale neurochirurgii  
– zaliczenie kolokwium z pytaniami otwartymi 
(ocena wiedzy studenta), 
- zaliczenie praktyczne na podstawie obserwacji 
360 stopni: nauczyciel, pacjent, student, 
członkowie zespołu terapeutycznego (ocena 
umiejętności oraz kompetencji społecznych), 
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- na ocenę końcową składa się średnia ocen z 
wiedzy, umiejetności i kompetencji społecznych, 
- jeśli student z jakiejkolwiek kompetencji uzyska 
ocenę niedostateczną nie może uzyskać zaliczenia 
z zajęć praktycznych. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe wiadomości dotyczące leczenia 
operacyjnego i rehabilitacji pacjentów: 
z zespołami bólowym kregosłupa, po urazach 
kręgosłupa, z wodogłowiem, z tętniakami 
śródczaszkowymi, z guzami mózgu, z guzami 
kanału kręgowego, po urazach mózgowo-
czaszkowych, po urazach splotów i nerwów 
obwodowych oraz z neuropatiami uciskowymi. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Badanie neurologiczne pacjenta na oddziale 
neurochirurgii. Interpretacja objawów 
neurologicznych.  
Klinimetria w wybranych schorzeniach 
neurochirurgicznych. 
Minimalnie inwazyjne metody leczenia 
chirurgicznego zespołów bólowych kręgosłupa L-S 
i usprawnianie. Praca z pacjentem. 
Otwarte metody leczenia chirurgicznego zespołów 
bólowych kręgosłupa L-S i C i usprawnianie. Praca 
z pacjentem. 
Leczenie operacyjne i rehabilitacja chorych po 
urazach kręgosłupa szyjnego. Praca z pacjentem. 
Leczenie operacyjne i rehabilitacja chorych po 
urazach kręgosłupa Th i L-S. Praca z pacjentem. 
Leczenie operacyjne i rehabilitacja chorych 
z guzami kanału kręgowego. Praca z pacjentem. 
Leczenie operacyjne i usprawniane chorych po 
urazach splotów i nerwów obwodowych. 
Leczenie operacyjne i usprawniane chorych 
zespołami ucisku nerwów obwodowych.  
Leczenie operacyjne i rehabilitacja chorych 
z wodogłowiem. Praca z pacjentem. 
Rehabilitacja pacjenta z zewnętrznym drenażem 
dokomorowym. Praca z pacjentem. 
Leczenie operacyjne i rehabilitacja chorych 
z tętniakami śródczaszkowymi (po krwotoku 
podpajęczynówkowym). Praca z pacjentem. 
Leczenie operacyjne i rehabilitacja chorych 
z guzami mózgu. Praca z pacjentem.  
Leczenie operacyjne i rehabilitacja chorych po 
urazach czaszkowo – mózgowych. Praca z 
pacjentem. 
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Usprawnianie chorego nieprzytomnego. Praca z 
pacjentem. 
Zaopatrzenie ortopedyczne w neurochirurgii. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Cywińska – Wasilewska G. Fizjoterapia w 
neurologii i neurochirurgii. PZWL. Warszawa. 
2012. 
2. Schrimer M. Neurochirurgia. Urban & Partner. 
Wrocław 1998. 
3. Kwolek A. (red.) Fizjoterapia w rehabilitacji 
neurologicznej. Elsevier, Urban & Partner. 2010.  
4. Kiwerski J.(red.) Schorzenia i urazy kręgosłupa. 
PZWL, Warszawa, 2001, 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Radek A., Maciejczak A. Stabilizacja kręgosłupa 
– kręgosłup szyjny. Wydawnictwo AGH. Kraków 
2006. 
2. Maciejczak A., Georgiew F. Rehabilitacja 
w minimalnie inwazyjnym chirurgicznym leczeniu 
choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Przegląd 
Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008; Tom 
VI, Zeszyt 4: 287 – 298. 
3. Mumenthaler M., Schliack H. (red.) Uszkodzenia 
nerwów obwodowych: rozpoznanie i leczenie. 
PZWL, Warszawa, 1998. 
4. Fuller G. Badanie neurologiczne  - to proste, 
Warszawa, 1999.  
5. Mazur R. (red.) Neurologia kliniczna. Gdańsk, 
2005. 
6. Dziak A. Bolesny krzyż. Medicina Sportiva, 
Kraków, 2003. 
7. Prusiński A. Neurologia: krótkie kompedium, 
Poznań, 2010. 
8. Georgiew F. Testy prowokacyjne stosowane w 
diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka. 
Rehabilitacja Medyczna 2007; Tom 11, Nr 4: 15 – 
25. 
9. Georgiew F., Otfinowska E., Adamczyk T. Testy 
diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu 
zespołu kanału nadgarstka. Rehabilitacja 
Medyczna 2008; Tom 12, Nr 3: 24 – 35. 
10. Georgiew F., Maciejczak A., Otfinowska E. 
Wykorzystanie tapingu medycznego w leczeniu 
pacjentów z zespołem kanału nadgarstka. 
Rehabilitacja w praktyce 2010; Nr 3: 19 – 23. 
11. Ogarek D., Georgiew F., Otfinowska E. 
Przegląd testów i objawów klinicznych służących 
do rozpoznawania zespołu rowka nerwu 
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łokciowego. Rehabilitacja w praktyce 2011; nr 1; 
15 – 19.  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (20 h) 
ćwiczenia praktyczne medyczne 20h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (35h) 
Przygotowanie do zajęć w tym studiowanie 
literatury 30h 
Przygotowanie pisemnego programu usprawniania 
chorego 5 
Łączny nakład pracy studenta: 
55h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Fizjoterapia w udarze mózgu (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS  2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne medyczne  

12 Koordynator dr Tomasz Załęcki   

13 Prowadzący dr Tomasz Załęcki, dr Filip Georgiew 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomii, 
fizjologii i patologii  ośrodkowego  układu 
nerwowego. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W10 zna objawy kliniczne udaru 
niedokrwiennego i krwotocznego oraz kliniczny 
przebieg udaru mózgu w stopniu umożliwiającym 
racjonalne planowanie procesu usprawniania 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii u osób po udarze mózgu stosownie do 
ich stanu klinicznego i funkcjonalnego 
FZ_P1_U09 potrafi komunikować się z osobami w 
każdym wieku, pielęgniarkami, pacjentem i jego 
rodziną w zakresie doskonalenia i korygowania 
elementów procesu rehabilitacji 
FZ_P1_U24 potrafi planować, projektować, i 
realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii na bazie zlecenia lekarskiego w 
oddziale udarowym pod nadzorem magistra 
fizjoterapii/rehabilitacji 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
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FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta 
oraz  współpracowników 
FZ_P1_K07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów 
FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę   

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Nauczanie przy łóżku chorego, pokaz, praca z 
chorym, studium przypadku, praca z 
podręcznikiem, dyskusja, 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Metody sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocena studentów na podstawie kolokwium 
(pytania otwarte).  
Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, 
studenci). 
Pisemny program usprawniania chorego na 
oddziale udarowym 
 
Kryteria oceny efektów kształcenia: 
 
Kryteria oceny wiedzy studenta: 
100 - 90 % – max ilości punktów – 5,0 
89 – 85% – max ilości punktów – 4,5 
84 – 71% – max ilości punktów – 4,0 
70 – 66% – max ilości punktów – 3,5 
60 - 65% – max ilości punktów – 3,0 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
5,0 – wykonanuje zadanie samodzielnie, zgodnie z 
procedurą i zasadami zapewniając wysoką jakość 
usprawniania, potrafi szczegółowo przekazać 
raport o stanie neurologicznym, wynikach i 
trudnościach w usprawnianiu magistrowi 
fizjoterapii, potrafi szczegółowo przekazać uwagi 
dotyczące korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, potrafi sam zaplanować program 
usprawniania. 
4,0 – wykonuje zadanie z niewielkim 
ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie 
z zasadami i procedurą, potrafi przekazać raport o 
stanie neurologicznym, wynikach i trudnościach w 
usprawniu magistrowi fizjoterapii, z nieznaczną 
pomocą potrafi przekazać uwagi dotyczące 
korygowania i doskonalenia rehabilitacji, potrafi 
zaplanować program usprawniania.  
3,0 – wykonanie zadania wymaga ukierunkowania 
i pomocy nauczyciela, w stopniu dostatecznym 
potrafi przekazać raport o stanie neurologicznym, 
wynikach i trudnościach w usprawnianiu 
magistrowi fizjoterapii, nie potrafi przekazać uwag 
dotyczących korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, tylko z pomocą nauczyciela potrafi 
zaplanować program usprawniania  
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2,0 – brak umiejętności wykonania zadania, nie 
potrafi przekazać raportu o stanie 
neurologicznym, wynikach i trudnościach w 
usprawnianiu, nie potrafi przekazać uwag 
dotyczących korygowania i doskonalenia 
rehabilitacji, nie potrafi samodzielnie zaplanować 
programu usprawniania  
Jest możliwość uzyskania oceny 4,5 oraz 3,5, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów, nieznacznie 
przewyższających wymogi - odpowiednio na 
ocenę 4,0 oraz 3,0.    
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
5,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów oraz okazuje zrozumienie dla ich 
problemów. Potrafi pracować samodzielnie i brać 
odpowiedzialność za własną pracę. Potrafi 
motywować pacjenta do pracy.  
4,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów. W większości przypadków potrafi 
pracować samodzielnie. Ma problemy z 
motywowaniem pacjenta do pracy. 
3,0 – student jest odpowiedzialny, otwarty, 
komunikatywny. Okazuje szacunek wobec 
pacjenta oraz  współpracowników. Dba o dobro 
pacjentów. Ma problemy z samodzielną pracą. Ma 
problemy z motywowaniem pacjenta do pracy.  
2,0 – student jest nieodpowiedzialny za swoją 
pracę. Nie potrafi komunikować się z pacjentem. 
Nie zawsze okazuje szacunek wobec pacjenta oraz 
współpracowników. Dba o dobro pacjentów. Nie 
potrafi pracować samodzielnie. Nie potrafi 
motywować pacjenta do pracy. 
Jest możliwość uzyskania oceny 4,5 oraz 3,5, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów, nieznacznie 
przewyższających wymogi - odpowiednio na 
ocenę 4,0 oraz 3,0. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
- zaliczenie z oceną. 
Warunki zaliczenia: 
- 100% obecności na zajęciach, 
- pisemny program usprawniania chorego na 
oddziale udarowym 
– zaliczenie kolokwium z pytaniami otwartymi 
(ocena wiedzy studenta), 
- zaliczenie praktyczne na podstawie obserwacji 
360 stopni: nauczyciel, pacjent, student (ocena 
umiejętności oraz kompetencji społecznych), 
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- na ocenę końcową składa się średnia ocen z 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 
- jeśli student z jakiejkolwiek kompetencji uzyska 
ocenę niedostateczną nie może uzyskać zaliczenia 
z zajęć praktycznych. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Fizjoterapia w okresie wczesnym, zdrowienia i 
przewlekłym w udarze mózgu: specjalistyczne 
metody leczenia ,zaburzenia chodu, powikłania po 
udarze, ocena pacjenta, praca z pacjentem 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Udary mózgu: epidemiologia, patomechanizm 
udaru mózgu, diagnostyka obrazowa, badanie 
neurologiczne pacjenta z udarem, objawy 
kliniczne udaru niedokrwiennego i krwotocznego, 
kliniczny przebieg udaru. Fizjoterapia w okresie 
wczesnym: pozycje ułożeniowe, ćwiczenia oparte 
na ogólnej systematyce stosowanej w  
kinezyterapii, pionizacja chorych oraz ćwiczenia 
dodatkowe.          
 Zastosowanie metody PNF w udarach: wzorce 
ruchowe dla kończyny górnej, wzorce ruchowe 
dla, kończyny dolnej, kontrola posturalna, 
ćwiczenia poprawiające kontrole posturalną, 
replikacja, aktywność pacjenta na macie, 
masywne zgięcie, masywny wyprost, obroty 
funkcjonalne. Trening strategii motorycznej w 
zaburzeniach funkcji chodu: analiza chodu, 
ćwiczenia dla poszczególnych faz chodu. Trening 
strategii motorycznych przy zaburzeniach funkcji 
kończyny górnej: terapia synergii zgięciowej. 
Elementy innych metod stosowanych w 
rehabilitacji po udarze (metody NDT według 
koncepcji Bobath,  M. Johnstone, CIT i inne). 
Powikłania wynikające z leżenia i problemy 
rehabilitacji po udarze mózgu: spastyczność, 
zespół bolesnego barku. Fizykoterapia w udarach. 
Zaopatrzenie ortopedyczne w udarach. Terapia 
zajęciowa. Metody klinometryczne stosowane w 
udarach: skale uszkodzeń, skale funkcjonalne, 
skale oceny jakości życia. Praca z pacjentem. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Kwolek A.: Rehabilitacja  w udarze mózgu. 

Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011. 
2. Leidler P. Rehabilitacja po udarze mózgu. 

PZWL, Warszawa, 2004. 
3. Cieślar A. Usprawnianie po udarze mózgu. 

Poradnik dla terapeutów i pracowników 
podstawowej opieki zdrowotnej., Elipsa-Jaim 
s.c., Kraków, 2002, 2006. 

4. Adler S.: PNF w praktyce. Ilustrowany 
przewodnik, DP PUBLISHING Warszawa 
2008 
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5. Mikołajewska E.: Metoda NDT-Bobath w 
neurorehabilitacji osób dorosłych. PZWL, 
Warszawa, 2012. 

Literatura uzupełniająca 
1. Fuller G. Badanie neurologiczne to proste. 

PZWL, Warszawa 2005. 
2. Opara J.: Klinimetria w neurorehabilitacji: 

ocena wyników rehabilitacji neurologicznej. 
PZWL, Warszawa, 2012. 

3. Cywińska – Wasilewska G. Fizjoterapia w 
neurologii i neurochirurgii. PZWL. Warszawa. 
2012. 

4. Kwolek A. (red.) Fizjoterapia w rehabilitacji 
neurologicznej. Elsevier, Urban & Partner. 
2010. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (20 h) 
ćwiczenia praktyczne medyczne 20h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (35h) 
Przygotowanie do zajęć w tym studiowanie 
literatury 30h 
Przygotowanie pisemnego programu usprawniania 
chorego 5 h 
Łączny nakład pracy studenta: 
55h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia  / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Kinezyprofilaktyka gerontologiczna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2  ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin ćwiczenia praktyczne medyczne 18h 

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący mgr Beata Milas 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: podstawy 
fizjoterapii klinicznej w geriatrii, fizjoterapia 
kliniczna w geriatrii, metodyka nauczania ruchu.  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ-P1_W12 zna zasady i ograniczenia w 
podejmowaniu aktywności fizycznej, której celem 
jest zwiększenie wydolności organizmu i 
podniesienie jakości życia. 
FZ-P1_W14 zna zakres i zasady badań 
funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych 
dla doboru aktywności fizycznej w starości.  
FZ_P1_W20 posiada wiedzę z zakresu podstaw 
profilaktyki i zdrowego trybu życia w starości. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ-P1_U11 potrafi udzielić porady osobom w 
starszym wieku w zakresie trybu życia i 
postępowania.  
FZ_P1_U12 posiada umiejętności diagnostyczne 
w zakresie oceny sprawności fizycznej i 
funkcjonalnej oraz profilaktyczne i edukacyjne 
odpowiadające potrzebom osób starszych. 
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FZ_P1_U28 potrafi pisemnie przedstawić 
zamierzone działania w zakresie kinezyprofilaktyki 
gerontologicznej. 
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat z zakresu 
profilaktyki geriatrycznej. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę.  
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne, 
pokaz, objaśnienie, referat, realizacja zadań 
indywidualnie i zespołowo. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ćwiczenia praktyczne medyczne:  
Ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% 
maksymalnej liczby punktów).  
Prawidłowe udzielenie porady osobie starszej w  
zakresie profilaktyki. Przygotowanie referatu i 
programu ćwiczeń ruchowych (oddanie w terminie 
i zgodnie z zadaną tematyką). Prawidłowe 
wykonanie przykładowego programu ćwiczeń 
ruchowych. Prawidłowa interpretacja wyników 
badań funkcjonalnych. Samoocena. Obserwacja 
na zajęciach. Szczegółowe kryteria oceny 
zaliczenia podaje prowadzący na pierwszych 
zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne medyczne - zaliczenie z 
oceną. 
Warunkiem zaliczenia końcowego jest: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych,  
- pozytywne zaliczenie umiejętności praktycznych 
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Kinezyprofilaktyka gerontologiczna. Znaczenie i 
specyfika różnych form aktywności ruchowej 
w profilaktyce zdrowia i kondycji osób starszych.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Wprowadzenie do przedmiotu - podstawowe 
pojęcia i założenia. Pomyślne starzenie się i 
starość. Zasady zdrowego trybu życia. Aktywność 
fizyczna osób starszych– charakterystyka, zasady i 
ograniczenia w starości. Różne formy aktywności 
fizycznej w profilaktyce zdrowia osób starszych. 
Wskazówki organizacyjne i  metodyczne dotyczące 
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bezpiecznego prowadzenia zajęć ruchowych z 
osobami starszymi. Wskazania i przeciwwskazania. 
Podstawy tworzenia programów ćwiczeń dla osób 
starszych. Pomiary i testy sprawności fizycznej 
oraz  funkcjonalnej w programie aktywności 
fizycznej. Kształtowanie równowagi i chodu oraz 
zapobieganie upadkom. Trening wydolnościowy i 
oporowy – korzyści, zalecenia, metody i formy 
treningu w starości. Kształtowanie gibkości ciała w 
starości - korzyści, zalecenia i metody treningu.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
5. Borowicz A., Wieczorkowska -Tobis K,: 

Fizjoterapia w geriatrii - atlas ćwiczeń. PZWL 
Warszawa 2013. 

6. Makuła W.: Usprawnianie ruchowe seniorów. 
Wybrane zagadnienia profilaktyki 
gerontologii. Nowy Sącz 2012   

7. Osiński W.: Gerokinezjologia. Nauka i 
praktyka aktywności fizycznej w wieku 
starszym. PZWL Warszawa 2015 

8. Sciepurko J., Kinezyprofilaktyka 
gerontologiczna, Wydawnictwo Sport i 
Rehabilitacja, Gdańsk 2002. 

Uzupełniająca 
1. Guccione A., Wong R., Avers D.: Fizjoterapia 

kliniczna w geriatrii. tłumaczenie polskie. Żak 
M., Śliwiński Z., Elservier Urban & Partner. 
Wrocław 2014 

2. Kozdroń E., Leś A.: Aktywność ruchowa w 
procesie pomyślnego starzenia. Postępy 
Rehabilitacji. 2010, nr 1, s. 49-57 

3. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.: 
Fizjologia starzenia się profilaktyka 
rehabilitacja. PWN. Warszawa 2013. 

4. Wieczorkowska -Tobis K., Kostka T., Borowicz 
A.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL Warszawa 
2011. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (18h): 
- ćwiczenia praktyczne medyczne: 18h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela (36h):        
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 16h 
- przygotowanie prezentacji: 10h 
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- przygotowanie do kolokwiów: 10h 
Łączny nakład pracy studenta: 54h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Zaopatrzenie ortopedyczne (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów III 

9 Semestr  V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator dr Filip Georgiew 

13 Prowadzący dr Filip Georgiew 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień przedmiotów: anatomia 
prawidłowa, biomechanika,  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W10 zna metody opisu podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych, w stopniu 
umożliwiającym planowanie procesu usprawniania 
u pacjentów wymagających zastosowania 
zaopatrzenia ortopedycznego 
FZ_P1_W36 posiada podstawową wiedzę 
z zakresu stosowania zaopatrzenia 
ortopedycznego i sprzętu rehabilitacyjnego 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U07 potrafi zastosować zaopatrzenie 
ortopedyczne  oraz poinstruować i nauczyć 
pacjentów korzystania z tego sprzętu 
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą chorobą 
w zakresie korzystania ze sprzętu ortopedycznego 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K02 orientuje się na bierząco w 
tendencjach i kierunkach rozwoju zaopatrzenia 
ortopedycznego 
FZ_P1_K03 Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje 
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19 Stosowane metody dydaktyczne Prezentacja multimedialna, pokaz, referat, burza 
mózgów, praca z podręcznikiem 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Metody sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocena studentów na podstawie kolokwium 
(pytania otwarte).  
Aktywność na zajęciach i obserwacja w trakcie 
zajęć 
Przygotowanie referatu lub prezentacji.  
Kryteria oceny efektów kształcenia: 
Kryteria oceny wiedzy studenta: 
100 - 90 % – max ilości punktów – 5,0 
89 – 85% – max ilości punktów – 4,5 
84 – 71% – max ilości punktów – 4,0 
70 – 66% – max ilości punktów – 3,5 
60 - 65% – max ilości punktów – 3,0 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
Oceniane są przez prowadzącego w formie 
obserwacji: 
5,0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
proponuje właściwe planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego w stosunku do pacjentów 
wymagających zastosowania zaopatrzenia 
ortopedycznego. Samodzielnie formułuje wnioski i 
przestrzega zasad zastosowania sprzętu 
ortopedycznego, ortez, sprzętu pomocniczego. 
Potrafi założyć prawidłowo wszystkie ortezy. 
Samodzielnie i obszernie potrafi poinstruować 
i nauczyć pacjentów korzystania z tego sprzętu. 
4,5 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z 
niewielką pomocą prowadzącego proponuje  
właściwe planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego w stosunku do pacjentów 
wymagających zastosowania zaopatrzenia 
ortopedycznego. Samodzielnie formułuje wnioski i 
przestrzega zasad zastosowania sprzętu 
ortopedycznego, ortez , sprzętu pomocniczego. 
Potrafi założyć prawidłowo większość ortez. 
Samodzielnie potrafi poinstruować i nauczyć 
pacjentów korzystania z tego sprzętu. 
4,0 –  student aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
ze średnią pomocą prowadzącego proponuje 
właściwe planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego w stosunku do pacjentów 
wymagających zastosowania zaopatrzenia 
ortopedycznego. Samodzielnie formułuje wnioski i 
przestrzega zasad zastosowania sprzętu 
ortopedycznego, ortez, sprzętu pomocniczego. 
Potrafi założyć prawidłowo większość ortez. Potrafi 
poinstruować i nauczyć pacjentów korzystania z 
tego sprzętu. 
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3,5 – student uczestniczy w zajęciach, proponuje 
planowanie postępowania fizjoterapeutycznego i 
formułuje wnioski wymagające korekty ze strony 
prowadzącego w stosunku do pacjentów 
wymagających zastosowania zaopatrzenia 
ortopedycznego. Przestrzega zasad zastosowania 
sprzętu ortopedycznego, ortez, sprzętu 
pomocniczego. Potrafi założyć 50% ortez. 
Umiejętność instruowania i pacjenta korzystania z 
tego sprzętu wymaga korekty ze strony 
prowadzącego. 
3,0 – student uczestniczy w zajęciach, proponuje 
planowanie postępowania fizjoterapeutycznego i 
formułuje wnioski wymagające dużej korekty ze 
strony prowadzącego w stosunku do pacjentów 
wymagających zastosowania zaopatrzenia 
ortopedycznego. Nie w pełni przestrzega zasad 
zastosowania sprzętu ortopedycznego, ortez, 
sprzętu pomocniczego. Potrafi założyć 50% ortez. 
Umiejętność instruowania pacjenta korzystania z 
tego sprzętu wymaga pomocy i korekty ze strony 
prowadzącego. 
2,0 – student biernie uczestniczy w zajęciach, 
proponowane planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego i formułowane wnioski są 
niepoprawne merytorycznie, większość wymaga 
korekty ze strony prowadzącego w stosunku do 
pacjentów wymagających zastosowania 
zaopatrzenia ortopedycznego. Potrafi dobrać i  
założyć poniżej 50% ortez. Nie potrafi prawidłowo 
poinstruować pacjenta korzystania z tego sprzętu. 
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
Student sam ocenia swoje kompetencje 
interpersonalno społeczne  wystawiając za nie 
ocenę od 2 do 5 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
- zaliczenie z oceną. 
 
Warunki zaliczenia: 
- student ma prawo do jednej nieobecności na 
zajęciach. W wypadku gdy student opuścił więcej 
niż jedne zajęcia jest on zobowiązany do 
usprawiedliwienia swojej nieobecności i zgłoszenia 
się na konsultacje w celu  jej odrobienia. 
– zaliczenie kolokwium z pytaniami otwartymi 
(ocena wiedzy studenta), 
- za przygotowanie referatu lub prezentacji można 
uzyskać dodatkowy punkt do oceny końcowej  
Ocena końcowa z ćwiczeń obliczana jest według 
wzoru: 2/4 oceny z kolokwium + 1/4 oceny 
umiejętności +1/4 oceny kompetencji społecznych 
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Za przygotowanie referatu lub prezentacji można 
uzyskać ½ stopnia wyższą ocenę 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podział zaopatrzenia ortopedycznego. Omówienie 
roli i zasad doboru przedmiotów ortopedycznych: 
ortez kkg i kkd, gorsetów i kołnierzy, pomocy 
lokomocyjnych, pionizatorów, wkładek 
ortopedycznych, wózków inwalidzkich, 
przedmiotów stosowanych w profilaktyce 
przeciwodleżynowej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne  
Rys historyczny i podstawowe pojęcia. Zasady 
refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych. 
Ortezy kończyn górnych. Budowa i rodzaje ortez 
kończyny górnej.Zastosowanie ortez w leczeniu 
chorób kończyny górnej.  
Zastosowanie ortez w leczeniu urazów kończyny 
górnej. Dobór odpowiedniej ortezy w zależności 
od rodzaju schorzenia, wieku pacjenta i chorób 
współistniejących.. 
Ortezy kończyn dolnych. Budowa i rodzaje ortez 
kończyny dolnej. Zastosowanie ortez w leczeniu 
chorób kończyny dolnej.  Zastosowanie ortez w 
leczeniu urazów kończyny dolnej. Dobór 
odpowiedniej ortezy w zależności od rodzaju 
schorzenia, wieku pacjenta, chorób 
współistniejących.  
Ortezy tułowia i kołnierze ortopedyczne, Budowa i 
rodzaje ortez kręgosłupa. Zastosowanie ortez w 
leczeniu chorób kręgosłupa.  Zastosowanie ortez 
w leczeniu urazów kręgosłupa. Dobór 
odpowiedniej ortezy w zależności od rodzaju 
schorzenia, wieku pacjenta i chorób 
współistniejących. 
Sprzęt pomocniczy – wykorzystanie środków 
lokomocji w usprawnianiu pacjentów: laski, 
trójnogi, kule, balkoniki i podpórki, pomoce do 
pionizacji, parapodia, wózki inwalidzkie. Czynniki 
wpływające na dobór i dopasowanie wózka 
inwalidzkiego. 
Pomoce pielęgnacyjne - zastosowanie: łóżka dla 
obłożnie chorych, wyposażenie dodatkowe do 
łóżek, materace przeciwodleżynowe. 
Najczęściej stosowane zaopatrzenie ortopedyczne 
w neurologii.  
Najczęściej stosowane zaopatrzenie ortopedyczne 
u pacjentów z osteoporozą.  
Zaopatrzenie ortopedyczne w sporcie i sporcie 
osób niepełnosprawnych.  
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Tendencje i kierunki rozwoju zaopatrzenia 
ortopedycznego. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Przeździak B: Zaopatrzenie rehabilitacyjne. Via 
Medica. Gdańsk 2003. 
2. Myśliborski T: Zaopatrzenie ortopedyczne. 
PZWL. Warszawa 1985. 
3. Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. Urban & 
Partner, Wrocław 2003, 2013. 
4. Dega W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. 
PZWL. Warszawa 2015. 
Literatura uzupełniająca 
1. Czasopisma: Ortopedia Traumatologia 
Rehabilitacja, Rehabilitacja w praktyce, Praktyczna 
fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (18 h) 
Ćwiczenia praktyczne 18h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (33h) 
Przygotowanie do zajęć w tym studiowanie 
literatury 33h 
Łączny nakład pracy studenta: 
51h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   

 
  



256 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Protetyka (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów III 

9 Semestr  V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator dr Filip Georgiew 

13 Prowadzący dr Filip Georgiew 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień przedmiotów: anatomia 
prawidłowa, biomechanika,  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W10 zna metody opisu podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych, w stopniu 
umożliwiającym planowanie procesu usprawniania 
u pacjentów po amputacjach kończyn 
FZ_P1_W36 posiada podstawową wiedzę 
z zakresu stosowania protez i pomocniczego 
sprzętu rehabilitacyjnego 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U07 potrafi zastosować prtotezy w 
zależności od istniejących wskazań oraz 
poinstruować i nauczyć pacjentów korzystania z 
tego sprzętu 
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją w zakresie korzystania z 
protez 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K02 orientuje się na bierząco w 
tendencjach i kierunkach rozwoju protetyki 
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FZ_P1_K03 Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje 

19 Stosowane metody dydaktyczne Prezentacja multimedialna, referat, burza 
mózgów, praca z podręcznikiem 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Metody sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocena studentów na podstawie kolokwium 
(pytania otwarte).  
Aktywność na zajęciach i obserwacja w trakcie 
zajęć 
Przygotowanie referatu lub prezentacji.  
Kryteria oceny efektów kształcenia: 
Kryteria oceny wiedzy studenta: 
100 - 90 % – max ilości punktów – 5,0 
89 – 85% – max ilości punktów – 4,5 
84 – 71% – max ilości punktów – 4,0 
70 – 66% – max ilości punktów – 3,5 
60 - 65% – max ilości punktów – 3,0 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
Oceniane są przez prowadzącego w formie 
obserwacji: 
5,0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
proponuje właściwe planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego w stosunku do pacjentów po 
amputacji. Samodzielnie formułuje wnioski i 
przestrzega zasad zastosowania protez i sprzętu 
pomocniczego. Samodzielnie i obszernie potrafi 
poinstruować i nauczyć pacjentów korzystania z 
protez. 
4,5 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z 
niewielką pomocą prowadzącego proponuje  
właściwe planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego w stosunku do pacjentów po 
amputacji, samodzielnie formułuje wnioski i 
przestrzega zasad zastosowania protez i sprzętu 
pomocniczego. Samodzielnie potrafi poinstruować 
i nauczyć pacjentów korzystania z protez. 
4,0 –  student aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
ze średnią pomocą prowadzącego proponuje 
właściwe planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego w stosunku do pacjentów po 
amputacji, samodzielnie formułuje wnioski i 
przestrzega zasad zastosowania protez i sprzętu 
pomocniczego. Potrafi poinstruować i nauczyć 
pacjentów korzystania z protez. 
3,5 – student uczestniczy w zajęciach, proponuje 
planowanie postępowania fizjoterapeutycznego i 
formułuje wnioski wymagające korekty ze strony 
prowadzącego w stosunku do pacjentów po 
amputacji. Przestrzega zasad zastosowania protez 
i sprzętu pomocniczego. Umiejętność instruowania  
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pacjenta korzystania z protez wymaga korekty ze 
strony prowadzącego. 
3,0 – student uczestniczy w zajęciach, proponuje 
planowanie postępowania fizjoterapeutycznego i 
formułuje wnioski wymagające dużej korekty ze 
strony prowadzącego w stosunku do pacjentów po 
amputacji. Nie w pełni zna zasady zastosowania 
protez oraz sprzętu pomocniczego. Umiejętność 
instruowania pacjenta korzystania z protez 
wymaga pomocy i korekty ze strony 
prowadzącego. 
2,0 – student biernie uczestniczy w zajęciach, 
proponowane planowanie postępowania 
fizjoterapeutycznego i formułowane wnioski są 
niepoprawne merytorycznie, większość wymaga 
korekty ze strony prowadzącego. Nie posiada 
umiejętności praktycznych w zakresie fizjoterapii 
po amputacjach kończyn. Nie potrafi prawidłowo 
poinstruować pacjenta korzystania z protez. 
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
Student sam ocenia swoje kompetencje 
interpersonalno społeczne  wystawiając za nie 
ocenę od 2 do 5 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
- zaliczenie z oceną. 
 
Warunki zaliczenia: 
- student ma prawo do jednej nieobecności na 
zajęciach. W wypadku gdy student opuścił więcej 
niż jedne zajęcia jest on zobowiązany do 
usprawiedliwienia swojej nieobecności i zgłoszenia 
się na konsultacje w celu  jej odrobienia. 
– zaliczenie kolokwium z pytaniami otwartymi 
(ocena wiedzy studenta), 
- za przygotowanie referatu lub prezentacji można 
uzyskać dodatkowy punkt do oceny końcowej  
Ocena końcowa z ćwiczeń obliczana jest według 
wzoru: 2/4 oceny z kolokwium + 1/4 oceny 
umiejętności +1/4 oceny kompetencji społecznych 
Za przygotowanie referatu lub prezentacji można 
uzyskać ½ stopnia wyższą ocenę 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Przyczyny, sposoby i poziomy amputacji kończyn. 
Budowa i rodzaje protez konczyn. Cele rehabilitacji 
przed amputacją, przed zaprotezowaniem i po 
zaprotezowaniu. Dobór protez w zależności od 
poziomu amputacji. Hartowanie kikuta kończyny. 
Higiena kikuta i protezy. Bandażowanie kikuta. 
Przygotowanie programu fizjoterapeutycznego w 
zależności od przyczyn, poziomu  oraz rodzaju 
amputacji kończyny. 
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Protezy innych części ciała. 
Tendencje i kierunki rozwoju protetyki 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne  
Rys historyczny i podstawowe pojęcia. Zasady 
refundacji protez kończyn górnych i dolnych oraz 
środków pomocniczych. 
Protezy kończyn górnych. Przyczyny, sposoby i 
poziomy amputacji kończyny górnej. Budowa i 
rodzaje protez kończyny górnej. Cele rehabilitacji 
przed amputacją, przed zaprotezowaniem i po 
zaprotezowaniu. Dobór protez w zależności od 
poziomu amputacji. Hartowanie kikuta kończyny 
górnej. Higiena kikuta i protezy. Bandażowanie 
kikuta. Sposoby walki z odczuciami fantomowymi. 
Przygotowanie programu fizjoterapeutycznego w 
zależności od przyczyn, poziomu  oraz rodzaju 
amputacji kończyny górnej. 
Protezy kończyn dolnych i innych części ciała. 
Przyczyny, sposoby i poziomy amputacji kończyny 
dolnej. Budowa i rodzaje protez kończyny dolnej i 
innych części ciała. Cele rehabilitacji przed 
amputacją, przed zaprotezowaniem i po 
zaprotezowaniu. Dobór protez w zależności od 
poziomu amputacji. Hartowanie kikuta. Higiena 
kikuta i protezy. Bandażowanie kikuta.  
Sposoby lokomocji po amputacjach kończyn 
dolnych, nauka padania i wstawania. 
Przygotowanie programu fizjoterapeutycznego w 
zależności od przyczyn, poziomu oraz rodzaju 
amputacji kończyny dolnej. 
Sprzęt pomocniczy – wykorzystanie środków 
lokomocji w usprawnianiu pacjentów 
Tendencje i kierunki rozwoju protetyki 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Przeździak B: Zaopatrzenie rehabilitacyjne. Via 
Medica. Gdańsk 2003. 
2. Myśliborski T: Zaopatrzenie ortopedyczne. 
PZWL. Warszawa 1985. 
3. Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. Urban & 
Partner, Wrocław 2003, 2013. 
4. Dega W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. 
PZWL. Warszawa 2015. 
Literatura uzupełniająca 
1. Czasopisma: Ortopedia Traumatologia 
Rehabilitacja, Rehabilitacja w praktyce, Praktyczna 
fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna 
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25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (18 h) 
Ćwiczenia praktyczne 18h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (33h) 
Przygotowanie do zajęć w tym studiowanie 
literatury 33h 
Łączny nakład pracy studenta: 
51h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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P R Z E D M I O T Y  P O Z O S T A Ł E  –  O G Ó L N E  

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Wychowanie fizyczne: piłka siatkowa 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 Wychowanie fizyczne, sport (Physical 
Education, Sport Science) 

6 
Punkty ECTS 

2 ECTS w tym: 
semestr  III: 1 ECTS 
semestr  IV: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III , IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 
Liczba godzin 

30h w tym : 
sem. I: ćwiczenia praktyczne 15h  
sem. II: ćwiczenia praktyczne 15h 

12 Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

13 Prowadzący mgr Kazimierz Mróz, mgr Przemysław Markowicz 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

tak 

17 Wymagania wstępne brak 

18 
Efekty kształcenia 
 

ZW_P1_W01, ZW_P1_W02, ZW_P1_W03, 
ZW_P1_W01 
Student w zakresie wiedzy: 
Student posiada podstawową wiedzę  obejmującą 
genezę,  rozwój oraz bieżące wydarzenia w Piłce 
siatkowej . Posiada wiedzę obejmującą  
terminologię  elementów techniki gry w ataku i 
obronie oraz sposoby zespołowej gry w ataku i 
obronie. Zna przepisy gry umożliwiające grę w 
siatkówką, Posiada wiedzę z zakresu 
konstruowania konspektu rozgrzewki.  
Student w zakresie umiejętności:  
ZW_P1_U01, ZW_P1_U02, ZW_P1_U03, 
ZW_P1_U04 
Potrafi zaprezentować umiejętności poprawnego 
wykonywania podstawowych elementów 
technicznych. Jest w stanie opanowane elementy 
techniczne zastosować w grze. Posiada 
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umiejętność przeprowadzania ćwiczeń rozgrzewki 
przed zajęciami i zawodami. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
ZW_P1_K02, ZW_P1_K03, ZW_P1_K04, 
ZW_P1_K05 
Potrafi właściwie ocenić swoje umiejętności, 
okazać szacunek przeciwnikowi, pogodzić się z 
porażką, współdziałać w zespole. Rozumie 
potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną i 
higieniczny tryb życia.    

19 

Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i 
kompleksowa. 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze 
(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, 
programowego uczenia się). 
Metody nauczania: pokaz 

20 

Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Umiejętności: sprawdzian umiejętności 
technicznych: odbicia piłki sposobem górnym i 
dolnym pojedynczo, plasowanie i atakowanie, 
zagrywka różnymi sposobami. Ocena 
opracowanych konspektów rozgrzewki i jej 
prowadzenia 
Wiedza:  
Sprawdzian pisemny: Geneza i rozwój piłki 
siatkowej na świecie i w Polsce, przepisy gry – test 
Kompetencje społeczne: Umiejętność właściwej 
samooceny, efektywność w grze, przestrzeganie 
zasad, poszanowanie przeciwnika. 
 Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący 
na pierwszych zajęciach. 

21 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr III, IV.   
Wiedza: – zaliczenie pisemne – test wielokrotnego 
wyboru 51 % 
Umiejętności: zaliczenie praktyczne elementów 
technicznych – poprawność, dynamika, 
skuteczność. Opracowanie i przeprowadzenie 
rozgrzewki  - zgodność z tokiem - właściwy dobór 
ćwiczeń, tempo, rytm, efektywność rozgrzewki. 
Kompetencje społeczne: Systematyczny i aktywny 
udział w zajęciach 90%.  Przestrzeganie zasad, 
poszanowanie przeciwnika, skuteczność w grze - 
ocena subiektywna. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Geneza i rozwój piłki siatkowej w Polsce oraz na 
świecie. Przepisy gry. Opanowanie podstawowych 
elementów technicznych i taktycznych 
umożliwiających grę w piłkę siatkową oraz w piłkę 
siatkową plażową. 

23 

Treści kształcenia (pełny opis) 

Geneza piłki siatkowej w kraju i na świecie. 
Charakterystyka gry, przygotowanie motoryczne i 
fizyczne. Opanowanie umiejętności i praktycznych 
z zakresu poszczególnych elementów 
technicznych: sposoby poruszania się po boisku, 
różne pozycje siatkarskie w obronie i ataku, 
odbicia piłki sposobem dolnym i górnym w różnych 
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układach. Plasowanie oraz atak – zbicie po 
wystawie partnera w różnych sytuacjach na 
boisku. Nauka elementów taktycznych: taktyka 
indywidualna i zespołowa w obronie oraz taktyka 
indywidualna i zespołowa w ataku. Przepisy gry, 
aktualne wyniki w Polsce i na świecie.  
Bezpośrednia obserwacja meczu.  

24 

Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Szczepanik M., Klocek T., Siatkówka w szkole, 

Kraków AWF 1998 
2. Bondarowicz M., Zabawy w grach sportowych,      

WSiP Warszawa 1995 
3. Uzarowicz J., Zdebska H., Piłka siatkowa, 

Program szkolenia dzieci i młodzieży, 
Warszawa 1998 

4. Grządziel G., Ljach W.J., Piłka siatkowa, 
Podstawy treningu, zasób ćwiczeń, Warszawa, 
COS 2000 

Uzupełniająca 
1. Klocek T., Szczepanik M., Siatkówka na 

lekcjach wychowania fizycznego, Warszawa, 
COS 2003 

2. Skrobański H., Wieczorek A., Przewodnik do 
ćwiczeń z piłki siatkowej, Poznań, AWF 2001 

3. Międzynarodowe przepisy gry w piłkę 
siatkową. 

25 Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 

Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela –semestr III: (15h) 
ćwiczenia praktyczne: 15h 
Przygotowanie do zajęć: 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr III: 
25h (1 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela –semestr IV: (15h) 
ćwiczenia praktyczne: 15h 
Przygotowanie do zajęć: 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr IV: 
25h (1 ECTS) 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr III: 1 ECTS 
semestr IV: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Wychowanie fizyczne: piłka ręczna 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 Wychowanie fizyczne, sport (Physical 
Education, Sport Science) 

6 Punkty ECTS 
2 ECTS w tym: 
semestr  III: 1 ECTS 
semestr  IV: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III , IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 
30h w tym : 
semestr III: ćwiczenia praktyczne 15h  
semestr IV: ćwiczenia praktyczne 15h 

12 Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

13 Prowadzący mgr Kazimierz Mróz, mgr Przemysław Markowicz 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

tak 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
ZW_P1_W01, ZW_P1_W02, ZW_P1_W03, 
ZW_P1_W01 
Student posiada podstawową wiedzę  obejmującą 
genezę,  rozwój oraz bieżące wydarzenia w piłce 
ręcznej . Posiada wiedzę obejmującą  terminologię  
elementów techniki gry w ataku i obronie oraz 
sposoby zespołowej gry w ataku i obronie. Zna 
przepisy gry umożliwiające grę w piłkę ręczną, 
Posiada wiedzę z zakresu konstruowania 
konspektu rozgrzewki.  
Student w zakresie umiejętności:  
ZW_P1_U01, ZW_P1_U02, ZW_P1_U03, 
ZW_P1_U04 
Potrafi zaprezentować umiejętności poprawnego 
wykonywania podstawowych elementów 
technicznych. Jest w stanie opanowane elementy 
techniczne zastosować w grze. Posiada 
umiejętność przeprowadzania ćwiczeń rozgrzewki 
przed zajęciami i zawodami. 
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Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
ZW_P1_K02, ZW_P1_K03, ZW_P1_K04, 
ZW_P1_K05 
Potrafi właściwie ocenić swoje umiejętności, 
okazać szacunek przeciwnikowi, pogodzić się z 
porażką, współdziałać w zespole. Rozumie 
potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną i 
higieniczny tryb życia. Posiada umiejętności 
pozwalające na uczestnictwo w zajęciach 
rekreacyjnych.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i 
kompleksowa. 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze 
(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, 
programowego uczenia się). 
Metody nauczania: pokaz 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Umiejętności: sprawdzian umiejętności 
technicznych: chwyty i podania, kozłowanie, rzuty: 
w biegu, w wyskoku w przód i w górę.  Ocena 
opracowanych konspektów rozgrzewki i jej 
prowadzenia 
Wiedza: Sprawdzian pisemny: Geneza i rozwój piłki 
ręcznej, przepisy gry - test. 
Kompetencje społeczne: Umiejętność właściwej 
samooceny, efektywność w grze, przestrzeganie 
zasad, poszanowanie przeciwnika. 
Systematyczność i aktywność.  
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr III, IV.   
Wiedza: – zaliczenie pisemne – test wielokrotnego 
wyboru 51 % 
Umiejętności: zaliczenie praktyczne elementów 
technicznych – poprawność, dynamika, 
skuteczność. Opracowanie i przeprowadzenie 
rozgrzewki  - zgodność z tokiem - właściwy dobór 
ćwiczeń, tempo, rytm, efektywność rozgrzewki. 
Kompetencje społeczne: Systematyczny i aktywny 
udział w zajęciach 90%.  Przestrzeganie zasad, 
poszanowanie przeciwnika, skuteczność w grze - 
ocena subiektywna. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Geneza i rozwój piłki ręcznej w Polsce na świecie. 
Przepisy gry. Opanowanie podstawowych 
elementów technicznych i taktycznych 
umożliwiających grę w piłkę ręczną 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Geneza piłki ręcznej w kraju i na świecie. 
Charakterystyka gry, przygotowanie motoryczne i 
fizyczne. Opanowanie umiejętności i praktycznych 
z zakresu poszczególnych elementów 
technicznych: sposoby poruszania się w obronie i 
ataku, chwyty i podania, kozłowanie, rzuty (w 
wyskoku,  sytuacyjne – w biegu). Nauka 
elementów taktycznych: taktyka indywidualna w 
obronie i w atakowaniu. Taktyka zespołowa w 
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atakowaniu:  atakowanie szybkie ,  atak pozycyjny 
- system 2:1:3. Taktyka zespołowa: obrona każdy 
swego, obrona strefowa (systemy 6:0 i  5:1). 
Przepisy gry, aktualne wyniki w Polsce i na świecie.   

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Czabański B. Wybrane zagadnienia uczenia się 

i nauczania czynności sportowej. Wyd. AWF 
Wrocław 1993 

2. Krowicki L. Piłka ręczna 555 ćwiczeń. ZPRP 
Warszawa 2006 

3. Majorek S. Konspekty do nauczania piłki 
ręcznej. MZPR Kraków 2007 

4. Spieszny M., Tabor R. , Walczyk L. Piłka ręczna 
w szkole. C.O.S. Warszawa 2001 

Uzupełniająca 
1. Spieszny M., Walczyk L. Program szkolenia 

dzieci i młodzieży. C.O.S. Warszawa 2001 
2. Skutnik R., Walczyk L. Piłka ręczna C.O.S. 

Warszawa 2006 
3. Wrześniewski S. Piłka ręczna poradnik 

metodyczny ZPRP Warszawa 2000 
4. Źródła internetowe: www.zprp.org.pl, 

www.ihf.info, www.ehf.info 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela –semestr III (15h): 
ćwiczenia praktyczne: 15h 
Przygotowanie do zajęć: 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr III:  
25h (1 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela –semestr IV (15h): 
ćwiczenia praktyczne: 15h 
Przygotowanie do zajęć: 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr IV:  
25h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr III: 1 ECTS 
semestr IV: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 

 

 
  

http://www.zprp.org.pl/
http://www.ihf.info/
http://www.ehf.info/
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Wychowanie fizyczne: koszykówka 

(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 Wychowanie fizyczne, sport (Physical 
Education, Sport Science) 

6 Punkty ECTS 
2 ECTS w tym: 
semestr  III: 1 ECTS 
semestr  IV: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III , IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 
30h w tym : 
sem. I: ćwiczenia praktyczne 15h  
sem. II: ćwiczenia praktyczne 15h 

12 Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

13 Prowadzący mgr Kazimierz Mróz, mgr Przemysław Markowicz 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

tak 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
ZW_P1_W01, ZW_P1_W02, ZW_P1_W03, 
ZW_P1_W01 
Student posiada podstawową wiedzę  obejmującą 
genezę,  rozwój oraz bieżące wydarzenia w 
koszykówce . Posiada wiedzę obejmującą  
terminologię  elementów techniki gry w ataku i 
obronie oraz sposoby zespołowej gry w ataku i 
obronie. Zna przepisy gry umożliwiające grę w 
koszykówkę, Posiada wiedzę z zakresu 
konstruowania konspektu rozgrzewki.  
Student w zakresie umiejętności:  
ZW_P1_U01, ZW_P1_U02, ZW_P1_U03, 
ZW_P1_U04 
Student potrafi zaprezentować umiejętności 
poprawnego wykonywania podstawowych 
elementów technicznych. Jest w stanie opanowane 
elementy techniczne zastosować w grze. Posiada 
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umiejętność przeprowadzania ćwiczeń rozgrzewki 
przed zajęciami i zawodami. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
ZW_P1_K02, ZW_P1_K03, ZW_P1_K04, 
ZW_P1_K05 
Potrafi właściwie ocenić swoje umiejętności, 
okazać szacunek przeciwnikowi, pogodzić się z 
porażką, współdziałać w zespole. Rozumie 
potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną i 
higieniczny tryb życia.   

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i 
kompleksowa. 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze 
(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, 
programowego uczenia się). 
Metody nauczania: pokaz 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Umiejętności: Sprawdzian praktyczny z 
umiejętności wykonania wybranych elementów 
technicznych gry. Ocena opracowanych 
konspektów rozgrzewki i jej prowadzenia 
Wiedza: Sprawdzian teoretyczny z ogólnych 
zagadnień techniczno – taktycznych i znajomości 
przepisów – test 
Kompetencje społeczne: Umiejętność właściwej 
samooceny, efektywność w grze, przestrzeganie 
zasad, poszanowanie przeciwnika.   
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr III, IV.   
Wiedza: – zaliczenie pisemne – test wielokrotnego 
wyboru 51 %    
Umiejętności: zaliczenie praktyczne elementów 
technicznych – poprawność, dynamika, 
skuteczność. Opracowanie i przeprowadzenie 
rozgrzewki  - zgodność z tokiem - właściwy dobór 
ćwiczeń, tempo, rytm, efektywność rozgrzewki.   
Kompetencje społeczne: Systematyczny i aktywny 
udział w zajęciach 90%.  Przestrzeganie zasad, 
poszanowanie przeciwnika, skuteczność w grze - 
ocena subiektywna.                                                                                                                   

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zapoznanie i opanowanie podstawowych 
elementów techniki koszykarskiej . Stosowanie 
zabaw jako formy nauczania techniki. 
Zaznajomienie z głównymi założeniami zespołowej 
gry w ataku i obronie. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 
Rys historyczny powstania i rozwoju koszykówki. 
Nauczanie i doskonalenie elementów techniki gry 
w ataku: poruszanie się po boisku rzuty z miejsca z 
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przeskokiem. W obronie: krycie każdy swego w 
różnych wariantach. Wykorzystanie gier i zabaw w 
nauczaniu techniki. Zastosowanie poznanych 
elementów technicznych w grze. Opracowanie 
konspektów rozgrzewki i praktyczne jej 
prowadzenie. Zaznajomienie się z przepisami gry w 
koszykówkę.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Arlet T. Koszykówka podstawy techniki i 

taktyki Kraków 2001 
2. Bondarowicz M. Zabawy w grach 

sportowych  WSiP Warszawa 1995 
3. Huciński T. Koszykówka dla trenerów, 

nauczycieli, studentów Wrocław 2001 
Uzupełniająca 

1. Janas R., Poznański R. Technika koszykówki 
Częstochowa 2004 

2. Litkowycz R., Olex-Zarychta D. Uczymy grać 
w koszykówkę   AWF Katowice 2006 

3. Przepisy gry w koszykówkę  PZKosz  
Warszawa 2010 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk  
o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela –semestr III: (15h) 
ćwiczenia praktyczne: 15h 
Przygotowanie do zajęć: 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr III:  
25h (1 ECTS) 
Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela –semestr IV: (15h) 
ćwiczenia praktyczne: 15h 
Przygotowanie do zajęć: 10h 
Łączny nakład pracy studenta semestr IV:  
25h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

semestr III: 1 ECTS 
semestr IV: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Fizjoterapii 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia, profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Pływanie rekreacyjne (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 Wychowanie fizyczne, sport (Physical 
Education, Sport Science) 

6 Punkty  ECTS 
 

2 ECTS w tym: 
sem. I: 1 ECTS 
sem. II: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy / do wyboru 

8 Rok studiów pierwszy 

9 Semestr I i II 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 25 godzin  w tym: 
Sem. I: 15 h zajęcia praktyczne 
Sem. II: 10 h zajęcia praktyczne 

12 Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

13 Prowadzący mgr Kazimierz Mróz, mgr Przemysław Markowicz 

14 Język wykładowy Język polski 

15 Zakres nauk podstawowych nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

tak 

17 Wymagania wstępne Brak  

18 Efekty kształcenia 
ZW_A1_P1_W01 
ZW_A1_P1_W02 
ZW_A1_P1_W03 
ZW_A1_P1_W01 
 
ZW_A1_P1_U01 
ZW_A1_P1_U02 
ZW_A1_P1_U03 
ZW_A1_P1_U04 
 
 
ZW_A1_P1_K02 
ZW_A1_P1_K03 
ZW_A1_P1_K04 

Wiedza: Student zna regulamin pływalni oraz 
zasady bezpieczeństwa na różnych akwenach. 
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania WOPR i 
wie w jaki sposób zostać ratownikiem. Wie jak 
organizować zabawy w wodzie,  zawody pływackie. 
Opanował w stopniu podstawowym przepisy PZP.  
Umiejętności: Student posiada podstawowe 
umiejętności pływania stylem: kraulem na 
grzbiecie, kraulem na piersiach, klasycznym – 
żabką umożliwiające samodzielne pływanie. Umie 
wykonać dowolny skok do wody oraz nawrót 
dowolnym sposobem. 
Kompetencje społeczne: Potrafi właściwie ocenić 
swoje umiejętności, zachować się zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa. Docenić rolę 
systematyczności w osiąganiu postępów. Okazać 
szacunek współćwiczącemu, przeciwnikowi, 
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ZW_A1_P1_K05 
 

współdziałać w zespole. Rozumie potrzebę dbania 
o własną sprawność fizyczną i higieniczny tryb 
życia. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna  
i kompleksowa 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze 
(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, 
programowego uczenia się) 
Metody nauczania:  pokaz 

20 Metody sprawdzania 
i kryteria oceny efektów 
kształcenia 

 Semestr I  
Wiedza: znajomość zasad bezpieczeństwa, oraz roli 
WOPR -repetytorium ustne 
Umiejętności: Przepłynięcie 25 m stylem 
grzbietowym, oraz 25 m kraulem na piersiach  bez 
limitu czasowego – ocena techniki. 
Kompetencje społeczne: Systematycznie i z 
zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, dba o 
własną sprawność fizyczną prowadzi higieniczny 
tryb życia.  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
Semestr II 
Wiedza: Zna zadania i rolę  WOPR, posiada 
znajomość podstawowych przepisów PZP  
Umiejętności: Przepłynięcie 50 m dwoma 
wybranymi stylami oraz po 25 m kraulem na 
piersiach i stylem  klasycznym bez limitu 
czasowego – ocena techniki. Wykonanie 
dowolnych nawrotów oraz skoku startowego. 
Kompetencje społeczne: Student systematycznie i 
z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, Potrafi 
właściwie ocenić swoje umiejętności, postępuje 
zgodnie z zasadami fair play. Potrafi okazywać 
szacunek współćwiczącemu, przeciwnikowi, 
współdziałać w zespole. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr I  
Wiedza: Repetytorium ustne 
Umiejętności: 25 m st. grzbietowym, 25 m kraulem 
– bez limitu czasowego.  
Kompetencje społeczne: udział w zajęciach 90%, 
Przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa – ocena 
subiektywna 
Zaliczenie z oceną semestr II 
Wiedza: Repetytorium ustne 
Umiejętności: 50 m dwoma wybranymi stylami, 
25m kraulem i st. klasycznym – bez limitu 
czasowego (ocena stylu) 
Skok startowy i nawroty dowolnym sposobem. 
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Kompetencje społeczne: udział w zajęciach 90%, 
Przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa, 
postępowanie zgodne z zasadami fair play.  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Nauka i doskonalenie umiejętności pływania stylem  
grzbietowym, kraulem na piersiach i stylem 
klasycznym. opanowanie poprawnej techniki 
wykonywania startów  
i nawrotów. Poznanie zasad bezpieczeństwa nad 
wodą. Przepisy pływania sportowego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Semestr I 
Bezpieczeństwo na pływalni – regulamin. 
Bezpieczeństwo na różnych akwenach. 
Przygotowanie do zajęć, rola rozgrzewki i 
przygotowania fizycznego. Odżywianie i higieniczny 
tryb życia. 
Ćwiczenia i zabawy oswajające, oddechowe, 
wypornościowe w wodzie, ruchy napędowe w stylu 
grzbietowym oraz w kraulu na piersiach. Nauka i 
doskonalenie umiejętności pływania kraulem na 
grzbiecie oraz kraulem na piersiach. Opanowanie 
poprawnej techniki wykonywania startów i 
nawrotów w stylu grzbietowym oraz kraulu na 
piersiach. 
Semestr II 
Przepisy PZPS, Rola i znaczenie WOPR,  
Korekta i doskonalenie umiejętności pływania 
stylem grzbietowym oraz kraulem na piersiach 
doskonalenie poprawnej techniki wykonywania 
startów i nawrotów. Nauka  
i doskonalenie umiejętności pływania stylem 
klasycznym, opanowanie poprawnej techniki 
wykonywania startów i nawrotów w stylu 
klasycznym. Pływanie dłuższych odcinków bez 
odpoczynku – łączenie różnych stylów w 
pływaniu. Sztafety w różnych konfiguracjach. 
Aktualne wyniki w Polsce i na świecie.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bartkowiak E. (1995) Sportowa technika 
pływania. C.O.S. Warszawa, 

2. Czabański B. (1993) Wybrane zagadnienia 
uczenia się  
i nauczania czynności sportowej. Wyd. AWF 
Wrocław 

3. Dybińska E., Wójcicki A. (2002) Wskazówki 
metodyczne do nauczania pływania. AWF 
Kraków, 

4. Fiłon M. (1997) Pływanie - Przewodnik do 
zajęć obligatoryjnych oraz do wyboru dla 
studentów studiów stacjonarnych. AWF 
Wrocław, 

5. Karpiński R. (2003) Pływanie, podstawy 
techniki, nauczanie 



273 
 

6. Ostrowski A. (2004) Zabawy i rekreacja w 
wodzie. WSiP Warszawa, 

7. Ostrowski A. (1992) Wodne Sporty 
Rekreacyjne. AWF Kraków, 

8. Przepisy Pływania FINA (2005) PZP 
Warszawa, 

9. Waade B. (2005) Pływanie sportowe i 
ratunkowe. AWF Gdańsk 

25 Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 
W01, W 04, W05, W06, W 07, W08,  
U01,  U02,  U07,  U11,  
K 01, K02,  K03,  K04, K08,  K 09. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

I sem.1 pkt. ECTS = 15 godzin  - zajęcia 
praktyczne 
10 godzin -  praca własna ( zapoznanie się z 
regulaminem zawodów pływackich, przepisy PZPS, 
bezpieczeństwo na różnych akwenach.  
II sem.  1pkt. ECTS =  10 godz. - zajęcia 
praktyczne; 
 15 godz. –praca własna (doskonalenie pływania 
we własnym zakresie. Rola, znaczenie i zadania 
WOPR 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Fizjoterapii 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia, profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu 

Pływanie sportowe (do wyboru) 

4 Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 Wychowanie fizyczne, sport (Physical 
Education, Sport Science) 

6 Punkty  ECTS 
 

2 ECTS w tym: 
sem. I: 1 ECTS 
sem. II: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy / do wyboru 

8 Rok studiów pierwszy 

9 Semestr I i II 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 25 godzin  w tym: 
Sem. I: 15 h zajęcia praktyczne 
Sem. II: 10 h zajęcia praktyczne 

12 Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

13 Prowadzący mgr Kazimierz Mróz, mgr Przemysław Markowicz 

14 Język wykładowy Język polski 

15 Zakres nauk podstawowych nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

tak 

17 Wymagania wstępne Tak 

18 Efekty kształcenia 
ZW_A1_P1_W01 
ZW_A1_P1_W02 
ZW_A1_P1_W03 
ZW_A1_P1_W01 
 
ZW_A1_P1_U01 
ZW_A1_P1_U02 
ZW_A1_P1_U03 
ZW_A1_P1_U04 
 
 
ZW_A1_P1_K02 
ZW_A1_P1_K03 
ZW_A1_P1_K04 

Wiedza: Student zna regulamin pływalni oraz 
zasady bezpieczeństwa na różnych akwenach. 
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania WOPR i 
wie w jaki sposób zostać ratownikiem. Wie jak 
organizować zabawy w wodzie,  zawody pływackie. 
Opanował w stopniu podstawowym przepisy PZP.  
Umiejętności: Student posiada podstawowe 
umiejętności pływania stylem: kraulem na 
grzbiecie, kraulem na piersiach, klasycznym – 
żabką umożliwiające samodzielne pływanie. Umie 
wykonać dowolny skok do wody oraz nawrót 
dowolnym sposobem. 
Kompetencje społeczne: Potrafi właściwie ocenić 
swoje umiejętności, zachować się zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa. Docenić rolę 
systematyczności w osiąganiu postępów. Okazać 
szacunek współćwiczącemu, przeciwnikowi, 
współdziałać w zespole. Rozumie potrzebę dbania 
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o własną sprawność fizyczną i higieniczny tryb 
życia.   

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna  
i kompleksowa 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze 
(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, 
programowego uczenia się) 
Metody nauczania:  pokaz 

20 Metody sprawdzania 
i kryteria oceny efektów 
kształcenia 

 Semestr I  
Wiedza: znajomość zasad bezpieczeństwa, oraz roli 
WOPR -repetytorium ustne 
Umiejętności: Przepłynięcie na czas 25 m stylem 
grzbietowym, oraz 25 m kraulem na piersiach  bez 
limitu czasowego – ocena techniki. 
Kompetencje społeczne: Systematycznie i z 
zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, dba o 
własną sprawność fizyczną prowadzi higieniczny 
tryb życia.  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
Semestr II 
Wiedza: Zna zadania i rolę  WOPR, posiada 
znajomość podstawowych przepisów PZP  
Umiejętności: Przepłynięcie na czas 50 m dwoma 
wybranymi stylami oraz po 25 m kraulem na 
piersiach i stylem  klasycznym bez limitu 
czasowego – ocena techniki. Wykonanie 
dowolnych nawrotów oraz skoku startowego. 
Kompetencje społeczne: Student systematycznie i 
z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, Potrafi 
właściwie ocenić swoje umiejętności, postępuje 
zgodnie z zasadami fair play. Potrafi okazywać 
szacunek współćwiczącemu, przeciwnikowi, 
współdziałać w zespole. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr I  
Wiedza: Repetytorium ustne 
Umiejętności: 25 m st. grzbietowym – 00:40:00, 25 
m kraulem – bez limitu czasowego.  
Kompetencje społeczne: udział w zajęciach 90%, 
Przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa – ocena 
subiektywna 
Zaliczenie z oceną semestr II 
Wiedza: Repetytorium ustne 
Umiejętności: 50 m dwoma wybranymi stylami – 
1:30: 00, 25m kraulem i st. klasycznym – bez limitu 
czasowego (ocena stylu) 
Skok startowy i nawroty dowolnym sposobem. 
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Kompetencje społeczne: udział w zajęciach 90%, 
Przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa, 
postępowanie zgodne z zasadami fair play.  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Nauka i doskonalenie umiejętności pływania stylem  
grzbietowym, kraulem na piersiach i stylem 
klasycznym. opanowanie poprawnej techniki 
wykonywania startów  
i nawrotów. Poznanie zasad bezpieczeństwa nad 
wodą. Przepisy pływania sportowego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Semestr I 
Bezpieczeństwo na pływalni – regulamin. 
Bezpieczeństwo na różnych akwenach. 
Przygotowanie do zajęć, rola rozgrzewki i 
przygotowania fizycznego. Odżywianie i 
higieniczny tryb życia. Ćwiczenia i zabawy 
oswajające, oddechowe, wypornościowe w 
wodzie, ruchy napędowe w stylu grzbietowym 
oraz w kraulu na piersiach. Nauka i doskonalenie 
umiejętności pływania kraulem na grzbiecie oraz 
kraulem na piersiach. Opanowanie poprawnej 
techniki wykonywania startów i nawrotów w stylu 
grzbietowym oraz kraulu na piersiach. 
Semestr II 
Przepisy PZPS, Rola i znaczenie WOPR,  
Korekta i doskonalenie umiejętności pływania 
stylem grzbietowym oraz kraulem na piersiach 
doskonalenie poprawnej techniki wykonywania 
startów i nawrotów. Nauka i doskonalenie 
umiejętności pływania stylem klasycznym, 
opanowanie poprawnej techniki wykonywania 
startów  i nawrotów w stylu klasycznym. Pływanie 
dłuższych odcinków bez odpoczynku – łączenie 
różnych stylów w pływaniu. Sztafety w różnych 
konfiguracjach. Aktualne wyniki w Polsce i na 
świecie.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

10. Bartkowiak E. (1995) Sportowa technika 
pływania. C.O.S. Warszawa, 

11. Czabański B. (1993) Wybrane zagadnienia 
uczenia się  
i nauczania czynności sportowej. Wyd. AWF 
Wrocław 

12. Dybińska E., Wójcicki A. (2002) Wskazówki 
metodyczne do nauczania pływania. AWF 
Kraków, 

13. Fiłon M. (1997) Pływanie - Przewodnik do 
zajęć obligatoryjnych oraz do wyboru dla 
studentów studiów stacjonarnych. AWF 
Wrocław, 

14. Karpiński R. (2003) Pływanie, podstawy 
techniki, nauczanie 
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15. Ostrowski A. (2004) Zabawy i rekreacja w 
wodzie. WSiP Warszawa, 

16. Ostrowski A. (1992) Wodne Sporty 
Rekreacyjne. AWF Kraków, 

17. Przepisy Pływania FINA (2005) PZP 
Warszawa, 

18. Waade B. (2005) Pływanie sportowe i 
ratunkowe. AWF Gdańsk 

25 Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 
W01, W 04, W05, W06, W 07, W08,  
U01,  U02,  U07,  U11,  
K 01, K02,  K03,  K04, K08,  K 09. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

I sem.1 pkt. ECTS = 15 godzin  - zajęcia 
praktyczne 
10 godzin -  praca własna ( zapoznanie się z 
regulaminem zawodów pływackich, przepisy PZPS, 
bezpieczeństwo na różnych akwenach.  
II sem.  1pkt. ECTS =  10 godz. - zajęcia 
praktyczne; 
 15 godz. –praca własna (doskonalenie pływania 
we własnym zakresie. Rola, znaczenie i zadania 
WOPR 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Studium Języków 
Obcych 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Lektorat języka angielskiego (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 09.01 

6 Punkty ECTS 

5 ECTS w tym: 
sem.II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I, II; 

9 Semestr  II, III, IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin  120 (30-45-45) 

12 Koordynator  mgr Anna Rawińska, mgr Renata Chowaniec, mgr 
Jadwiga Chwsitek, mgr Jowita Frąc 

13 Prowadzący mgr Anna Rawińska, mgr Renata Chowaniec, mgr 
Jadwiga Chwsitek, mgr Jowita Frąc 

14 Język wykładowy angielski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Tak 

17 Wymagania wstępne Umiejętności nabyte w poprzednich etapach 
edukacji w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
 posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych wybranego języka; 
ma zasób słownictwa i znajomość struktur 
językowych, umożliwiające mu formułowanie 
poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i 
pisemnych na różne tematy związane z życiem 
codziennym i zawodowym; 
posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych; 
zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością; 
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posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczanego języka; 
zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 32 potrafi posługiwać się danym 
językiem na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego; 
potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
pisemnej i ustnej; 
potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym 
użytkownikiem języka; 
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 
pisanego i słuchanego, oraz wyszukać w nich i 
przetworzyć potrzebne informacje; 
potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z 
jego specjalnością; 
potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka 
polskiego na język obcy i odwrotnie średnio trudny  
tekst z zakresu studiowanej specjalności; 
potrafi przygotować typowe  prace pisemne i 
wystąpienia ustne w języku  obcym z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teore-
tycznych, a także różnych źródeł; 
umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i 
kompetencje, jest świadomy własnych ograniczeń. 
Wie kiedy i jak korzystać z dokumentów 
autentycznych; 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i 
umiejętności do realizacji postawionych mu zadań; 
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role; 
uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z 
różnych mediów w języku obcym. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

metody podające: objaśnienie, opis 
metody problemowe aktywizujące: metoda 
sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi 
indywidualne, debata 
metody eksponujące: nagrania audio i video 
metody praktyczne: praca z podręcznikiem, 
ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające 
znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia 
rozwijające sprawność pisania 
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20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, 
zadania domowe, prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 120 godzin 
zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące m.in. 
rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu 
składającego się z części pisemnej i ustnej. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności 
językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze 
zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie 
się z użyciem języka w naturalnych warunkach, ze 
sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w 
umiejętności wyszukania konkretnych informacji, 
lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w 
rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany 
informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań 
niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać 
rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, 
przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii 
w sposób pisany uwzględniając reguły 
gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu 
listu, maila, rozprawki, referatu, relacji, krótkich i 
prostych notatek lub wiadomości wynikających z 
doraźnych potrzeb.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie 
uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-
leksykalne dotyczące życia codziennego i o 
charakterze społeczno-kulturowym, a także 
zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu 
kursu. 
Zagadnienia gramatyczne: 
czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki 
frazowe,  wybrane czasowniki, po których stosuje 
się formę „gerund” lub bezokolicznik; 
czasowniki modalne; 
czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie 
teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie 
przyszłości; 
rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone 
(compound nouns); 
przymiotniki: podział, stopniowanie; 
przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w 
zdaniu; 
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przedimki: rodzaje, użycie; 
zdania przydawkowe; 
mowa zależna; 
zdania warunkowe; 
strona bierna; 
konstrukcje pytające; 
tryb przypuszczający; wyrażenia: „I wish’’, „ if 
only’’. 
 Zagadnienia leksykalne: 
przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy 
charakteru,   nawiązywanie znajomości; 
media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, 
czasopismach – wyrażanie opinii; 
styl życia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, 
opis mieszkania/ domu; 
bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama; 
czas wolny: czynności czasu wolnego – 
preferencje/ opis, ulubiona restauracja jako miejsce 
spędzania czasu wolnego – opis/ rekomendacja, 
opis przedmiotu: kształt, waga, rozmiar, 
zastosowanie; 
wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z 
podróżą, miejsce, które warto zobaczyć, zwiedzić – 
opis; 
edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, 
wspomnienia o latach szkolnych, cechy dobrego/ 
złego nauczyciela – opis; 
zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko 
naturalne, polityka, itp.) – opis wybranego 
problemu/ proponowanie zmian; 
praca: warunki zatrudnienia, wymagania/ cechy 
charakteru potrzebne do wykonywania różnych 
zawodów, rozmowa kwalifikacyjna; 
wspomnienia: opis wspomnień z dzieciństwa, 
biografia – opis osoby sławnej, pożegnania – 
różnice kulturowe. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

 Podstawowa: 
1. Roberts, R., Clare, A., Wilson, JJ., New Total 

English. Intermediate, Students’ Book. 
Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 

 Uzupełniająca: 
1. Clare, A., Wilson, JJ., Cosgrove, A., New Total 

English. Intermediate, Workbook. Harlow: 
Pearson Education Limited, 2011. 

2. Evans, V., Milton, J., FCE Listening and 
Speaking Skills 1-3. Newbury: Express 
Publishing, 2002. 
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3. Cieślak, M., English. Repetytorium tematyczno-
leksykalne 1-3. Poznań: Wagros, 2004. 

4. Misztal, M., Tests In English. Thematic  
Vocabulary. Warszawa: WSiP, 1994. 

5. Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: 
Express Publishing, 1997. 

6. Evans, V., CPE Use of English, Examination 
Practice. Swansea: Express Publishing, 1998. 

7. Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe 
z dziedziny związanej z kierunkiem studiów. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia    

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (120h) 
Udział w zajęciach praktycznych 120 h 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

sem. II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Studium Języków 
Obcych 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Lektorat języka niemieckiego (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 09.1 

6 Punkty ECTS 

5 ECTS w tym: 
Sem.II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Do wyboru 

8 Rok studiów I, II; 

9 Semestr  II, III, IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 120 (30-45-45) 

12 Koordynator mgr Ewa Chmielowska-Libera, mgr Marta 
Antonów-Malec 

13 Prowadzący mgr Ewa Chmielowska-Libera, mgr Marta 
Antonów-Malec 

14 Język wykładowy niemiecki, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Tak 

17 Wymagania wstępne 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach 
edukacji  
w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
Student posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych wybranego języka; 
ma zasób słownictwa i znajomość struktur 
językowych, umożliwiające mu formułowanie 
poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i 
pisemnych na różne tematy związane z życiem 
codziennym i zawodowym; 
posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych; 
zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością; 
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posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczanego języka; 
zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 32 potrafi posługiwać się danym 
językiem na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego; 
potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
pisemnej i ustnej; 
potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym 
użytkownikiem języka; 
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 
pisanego i słuchanego, oraz wyszukać w nich i 
przetworzyć potrzebne informacje; 
potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z 
jego specjalnością; 
potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka 
polskiego na język obcy i odwrotnie średnio trudny  
tekst z zakresu studiowanej specjalności; 
potrafi przygotować typowe  prace pisemne i 
wystąpienia ustne w języku  obcym z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teore-
tycznych, a także różnych źródeł; 
umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i 
kompetencje, jest świadomy własnych ograniczeń. 
Wie kiedy i jak korzystać z dokumentów 
autentycznych; 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i 
umiejętności do realizacji postawionych mu zadań; 
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role; 
uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z 
różnych mediów w języku obcym. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

metody podające: objaśnienie, opis; 
metody problemowe aktywizujące: metoda 
sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi 
indywidualne, konwersacje, debata, mapa myśli, 
burza mózgów, gry fabularne; 
metody eksponujące: materiał audio-wizualny, 
prezentacje; 
metody praktyczne: praca z podręcznikiem, 
tekstem, materiałem ikonograficznym, ćwiczenia 
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leksykalne-gramatyczne, ćwiczenia rozwijające 
umiejętność wypowiedzi pisemnej. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, 
zadania domowe, prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 120 godzin 
zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące m.in. 
rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu 
pisemnego i ustnego na poziomie B2. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności 
językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze 
zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie 
się z użyciem języka w naturalnych warunkach, ze 
sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w 
umiejętności wyszukania konkretnych informacji, 
lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w 
rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany 
informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań 
niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać 
rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, 
przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii 
w sposób pisany uwzględniając reguły 
gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu 
listu, maila, rozprawki, referatu, relacji, krótkich i 
prostych notatek lub wiadomości wynikających z 
doraźnych potrzeb. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie 
uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-
leksykalne dotyczące życia codziennego i o 
charakterze społeczno-kulturowym, a także 
zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu 
kursu. 
Zagadnienia gramatyczne:  
SKŁADNIA 
Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, 
rozkazujące. 
Szyk wyrazów: prosty, przestawny, szyk zdania 
podrzędnie złożonego. 
Przeczenia: nein, nicht, kein, nie i ich miejsce w 
zdaniu. 
Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, 
denn, oder, sondern, und, deshalb i inne.   
Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, 
dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, celu, 
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czasu, warunkowe rzeczywiste, przyzwalające, 
zdania przydawkowe z zaimkiem względnym, 
wyrażanie życzeń możliwych i niemożliwych do 
spełnienia, stosowanie strony biernej czasownika, 
konstrukcje bezokolicznikowe 
CZASOWNIK 
Formy czasowe: strona czynna czasownika: 
Präsens , Präteritum,Perfekt, Plusquamperfect 
Czasowniki zwrotne  
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  
Czasowniki modalne  
Tryb rozkazujący 
Rekcja czasowników 
PRZYMIOTNIK 
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym, 
nieokreślonym, zaimkiem dzierżawczym, z 
przeczeniem kein, keine, bez rodzajnika  
Stopniowanie przymiotnika i zastosowanie w 
zdaniach porównawczych 
ZAIMEK 
Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, 
zwrotnych. 
Zaimek nieosobowy es 
Zaimki względne 
Zaimki pytające 
LICZEBNIK 
Liczebniki główne  
Liczebniki porządkowe 
RZECZOWNIK 
Typy odmian rzeczownika: słaba, mocna,  
Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, 
użycie rzeczownika bez rodzajnika  
Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i 
części świata 
PRZYIMEK 
Przyimki z celownikiem. 
Pzyimki z biernikiem 
Przyimki z celownikiem i biernikiem 
Przyimki z dopełniaczem    
Zagadnienia leksykalne: 
Dane personalne (znajomość języków obcych, 
rodzina, cechy charakteru, życiorys) 
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Dom (miejsce zamieszkania, wygląd domu, 
poszukiwanie mieszkania, wynajmowanie 
mieszkania, sąsiedztwo) 
Czas wolny (zainteresowania, sport, wakacje, 
telewizja, urlop w kraju i za granicą) 
Żywienie (restauracja, posiłki, jadłospis) 
Zakupy (rodzaje sklepów, wyprzedaż, przecena, 
reklamacja) 
Usługi (poczta, bank, urzędy) 
Życie rodzinne i towarzyskie (święta, 
korespondencja, zaproszenia) 
Zdrowie (higieniczny tryb życia, lekarz, dentysta, 
alternatywne metody leczenia, postępy w 
medycynie) 
Kultura i sztuka (kino, teatr, wystawa) 
Podróże (lotnisko, dworzec, kasy biletowe, 
rezerwacja, informacja, hotel, biuro podróży, plan 
miasta, pytanie o drogę) 
Biografie znanych ludzi, wspomnienia 
Partnerstwo, przyjaźń , miłość 
Świat mediów, książki  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Tangram aktuell 1-3, Rosa-Maria Dallapiazza I 

in., Max  Hueber Verlag 2006 
Uzupełniająca: 
1. Alles Klar Grammatik, M. Nieczepka, S. 

Ostalak, WSiP 2004 
2. Training TestDaF, Gabriele Kniffka, Barbel 

Gutzat, KG Langenscheidt 2006 
3. Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe 

z dziedziny związanej z kierunkiem studiów. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia    

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (120h) 
Udział w zajęciach praktycznych 120 h 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

sem. II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Studium Języków Obcych 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ przedmiotu Lektorat języka włoskiego (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 09.1 

6 Punkty ECTS 

5 ECTS w tym: 
Sem.II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I, II; 

9 Semestr  II, III, IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin   120 (30-45-45) 

12 Koordynator   mgr Anna Grabowska, mgr Barbara Quirino 

13 Prowadzący  mgr Anna Grabowska, mgr Barbara Quirino 

14 Język wykładowy włoski, polski 

15 Zakres nauk 
podstawowych  Nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ 
na innym kierunku  Tak 

17 Wymagania wstępne Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w 
zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
 posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych 
wybranego języka; 
ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 
umożliwiające mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy 
związane z życiem codziennym i zawodowym; 
posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych; 
zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością; 
posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczanego języka; 
zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 32 potrafi posługiwać się danym językiem na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego; 
potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
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pisemnej i ustnej; 
potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem 
języka; 
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego 
i słuchanego, oraz wyszukać w nich i przetworzyć 
potrzebne informacje; 
potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością; 
potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na 
język obcy i odwrotnie średnio trudny  tekst z zakresu 
studiowanej specjalności; 
potrafi przygotować typowe  prace pisemne i 
wystąpienia ustne w języku  obcym z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł; 
umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
Student w zakresie kompetencji społecznych:  
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, 
jest świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak 
korzystać z dokumentów autentycznych; 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do 
realizacji postawionych mu zadań; 
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; 
uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych 
mediów w języku obcym. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie; 
metody problemowe: metody aktywizujące; 
metody eksponujące: prezentacja Power-Point, metody 
praktyczne: ćwiczebne i realizacji zadań; 
konsultacje indywidualne: 1 godzina tygodniowo. 

20 
Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, 
zadania domowe, prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – 
zaliczenie pisemne obejmujące m.in. rozumienie ze 
słuchu, dopuszczające do egzaminu pisemnego i 
ustnego na poziomie B2. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: 
słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 
mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z 
użyciem języka w naturalnych warunkach, ze sposobem 
wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności 
wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie 
ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie 
wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane 
uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i 
zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać 
rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
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opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i 
uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w 
sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-
ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. 
Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub 
wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Zakres gramatyczny:  
Rozróżnianie i stosowanie: liczby pojedynczej i mnogiej, 
rodzaju męskiego i żeńskiego rzeczowników i 
przymiotników, rodzajników, zaimków wskazujących, 
dzierżawczych, zaimków dopełnienia bliższego i dalszego. 
Zaimki ci, ne, pronomi combinati, pronomi relativi. 
Przyimki, przysłówki, forma grzecznościowa. Czasowniki 
regularne trzech koniugacji i ważniejsze czasowniki 
nieregularne (essere, avere, andare, venire, stare, dare, 
volere, potere, dovere, bere, fare, tradurre, etc.). 
Czasowniki regularne i nieregularne w następujących 
czasach trybu oznajmującego: presente, passato 
prossimo i imperfetto, futuro semplice i futuro anteriore. 
Tryby: il condizionale, l’imperativo, il gerundio, il 
congiuntivo. Budowa zdań pojedynczych i złożonych. 
Zgodność czasów. Okresy warunkowe. Mowa zależna i 
niezależna. Strona bierna. Poznanie różnych rejestrów 
języka. 
Zakres leksykalny:  
Komunikacja ustna w sytuacjach życia codziennego: 
Powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny. 
Podawanie danych personalnych, wypełnianie formularza, 
przedstawianie się i przedstawianie innej osoby, jej opis. 
Przeprowadzanie rozmowy telefonicznej. Zapraszanie i 
proponowanie, akceptacja i odmowa, wyrażanie własnej 
opinii, upodobania i dezaprobaty. Wyrażanie uczuć, woli, 
przymusu, nakazu i zakazu, zachęty, porównywanie. 
Rodzina, świętowanie i włoskie tradycje, włoski dom – 
wynajem i kupno mieszkania, zwyczaje żywieniowe, stan 
zdrowia, sport. Wypoczynek, wakacje i podróże. Nauka, 
studia i praca – plany na przyszłość.  
Przeprowadzanie rozmowy w następujących sytuacjach: 
w sekretariacie, w podróży (na stacji, w pociągu, na 
lotnisku), w restauracji, w kawiarni, w hotelu, w sklepie, 
u lekarza, na poczcie. Składanie życzeń, wypowiedzi na 
temat pogody, opowiadanie o zainteresowaniach i 
spędzaniu wolnego czasu. Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji dotyczących liczby, czasu (godziny i daty), 
kształtu i koloru oraz odnoszących się do usytuowania 
przedmiotów i orientacji w mieście; wyrażanie relacji 
przestrzennych i czasowych. Słownictwo i sytuacje 
komunikacyjne związane z kierunkiem studiów, własnymi 
zainteresowaniami i przyszłą pracą zawodową. Elementy 
włoskiej kultury.  
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Tematyka i sytuacje przygotowują studentów do 
komunikacji we włoskiej rzeczywistości i do uczestnictwa 
w kulturze Włoch.                

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1.    M. La Grassa, L’Italiano all’Università, Edilingua, 
Roma, 2010 - 2012 
2.   D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia, corso di 
italiano, Alma Edizioni, Firenze, 2007 
3.  E. Jafrancesco, Parla e scrivi. La lingua italiana come 
L2 a livello elementare e avanzato, wyd.: Laure & 
Cendali Editori, Firenze, 1995 
Uzupałniająca: 
1. S. Simula, E. Jamrozik, Conoscere l’Italiano, 
Warszawa, 2002 
2. K. Katerinov, M.C. Boriosi Katerinov, La Lingua 
Italiana per Stranieri, Perugia, 2001 

25 

Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu  
do obszaru/ obszarów 
kształcenia  

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela: (120) 
Udział w zajęciach praktycznych 120 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

sem. II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Studium Języków 
Obcych 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia (studia stacjonarne) 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu  Lektorat języka francuskiego (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa  09.1 

6 Punkty ECTS 

 5 ECTS w tym: 
Sem.II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I, II 

9 Semestr II, III, IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 120 (30-45-45) 

12 Koordynator  mgr Kinga Radlińska, mgr Andrzej Stańczyk 

13 Prowadzący mgr Kinga Radlińska, mgr Andrzej Stańczyk 

14 Język wykładowy francuski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych   nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  tak 

17 Wymagania wstępne 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach 
edukacji  
w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
Student posiada praktyczną znajomość języka 
francuskiego niezbędną w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych; 
ma zasób słownictwa i znajomość struktur 
językowych, umożliwiające mu formułowanie 
poprawnych językowo wypowiedzi ustnych na 
różne tematy związane z życiem codziennym i 
zawodowym, oraz typowych tekstów pisemnych; 
posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych wybranego języka; 
zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością; 
posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury krajów 
frankofońskich; 
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Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 32 potrafi posługiwać się danym językiem 
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego; 
potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
pisemnej i ustnej; 
potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym 
użytkownikiem języka, także na tematy związane z 
jego specjalnością; 
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 
pisanego i słuchanego, oraz wyszukać w nich i 
przetworzyć potrzebne informacje; 
potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka 
polskiego na język obcy i odwrotnie średnio trudny  
tekst z zakresu studiowanej specjalności; 
potrafi przygotować typowe prace pisemne i 
wystąpienia ustne w języku obcym z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teore-
tycznych, a także różnych źródeł; 
umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i 
kompetencje, jest świadomy własnych ograniczeń. 
Wie kiedy i jak korzystać z dokumentów 
autentycznych; 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i 
umiejętności do realizacji postawionych mu zadań; 
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role; 
uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z 
różnych mediów w języku obcym. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

metody podające: objaśnienie, opis 
metody problemowe aktywizujące: metoda 
sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi 
indywidualne, konwersacje, debata, mapa myśli, 
burza mózgów, gry fabularne (jeux de rôles); 
metody eksponujące: materiał audio-wizualny, 
prezentacje 
metody praktyczne: praca z podręcznikiem, 
tekstem, materiałem ikonograficznym, ćwiczenia 
leksykalne-gramatyczne, ćwiczenia rozwijające 
umiejętność wypowiedzi pisemnej 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Wypowiedź ustna na zajęciach, aktywność na 
zajęciach, prace pisemne, prezentacje, zadania 
domowe, testy. 
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21 Forma i warunki zaliczenia 

zaliczenie na ocenę;  
po zrealizowaniu 120 godzin zajęć – zaliczenie 
pisemne obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu, 
dopuszczające do egzaminu, składającego się z 
części pisemnej i ustnej. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności 
językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze 
zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie 
się z użyciem języka w naturalnych warunkach, ze 
sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w 
umiejętności wyszukania konkretnych informacji, 
lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w 
rozmowie wymagającej bezpośredniej wymiany 
informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań 
niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać 
rozmowę na dany temat, relacjonowania 
wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, 
przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii 
w sposób pisany uwzględniając reguły 
gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu 
listu, maila, rozprawki, referatu, relacji, krótkich i 
prostych notatek lub wiadomości wynikających z 
doraźnych potrzeb.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie 
uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-
leksykalne dotyczące życia codziennego i o 
charakterze społeczno-kulturowym, a także 
zagadnienia gramatyczne dostosowane do 
poziomu kursu. 
Zagadnienia gramatyczne:  
zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, względne, 
wskazujące, zaimek „en”, ”y”; 
czasowniki regularne, nieregularne, zwrotne; 
rodzaj żeński; 
liczba mnoga; 
przysłówek; 
stopniowanie przymiotników i przysłówków; 
liczebniki główne i porządkowe; 
zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, 
przeczące; 
rodzajnik określony, nieokreślony, cząstkowy, 
ściągnięty; 



295 
 

przyimki; 
czasy przyszłe: le futur proche, le futur simple; 
czasy przeszłe: le passé camposé, l’imparfait, le 
passé récent, le plus-que-parfait; 
tryby: le subjonctif présent, le conditionnel 
présent; 
Le gérondif; 
zdania warunkowe; 
strona bierna; 
mowa zależna; 
słowotwórstwo. 
Zagadnienia leksykalne:  
człowiek i jego otoczenie; 
miejsce zamieszkania; 
życie rodzinne i towarzyskie; 
uczucia i emocje; 
życie codzienne; 
wyrażanie czasu;  
praca i życie zawodowe; 
żywienie; 
ubrania i moda; 
orientacja w terenie; 
zdrowy tryb życia i sport; 
pogoda; 
środowisko i ekologia; 
zakupy; 
pieniądze i bankowość; 
podróżowanie; 
środki masowego przekazu; 
kultura i sztuka; 
korespondencja formalna i nieformalna; 
elementy wiedzy o Frankofonii, Francji oraz o kraju 
ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 
międzykulturowego. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

 Podstawowa: 
1. Mérieux R., Loiseau Y., (Lainé E.), Latitudes 1, 

2, wyd. Didier, Paris 2008 (2009) 
Uzupełniająca: 
1. Grégoire M., Grammaire progressive du 

français: niveau débutant, intermédiaire, CLE 
International, 2007, 1999 
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2. Skoraszewski M., Français. Repetytorium 
tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, 
studentów i nie tylko…, wyd. Wagros; 

3. Kochan B., Zaręba L., Tematyczny słownik 
języka francuskiego, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków, 2001; 

4. Miquel C., Vocabulaire progressif du français 
avec 250 exercices - niveau intermédiaire, 
avancé, wyd. CLE International, 2001, 1999; 

5. Słowniki francusko-polski, polsko-francuski 
(wydawnictwo do wyboru); 

6. Dokumenty autentyczne i materiały 
przygotowane przez lektora; 

7. Materiały i teksty prasowe, internetowe 
(związane ze studiowaną specjalnością). 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia  

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (120h) 
Udział w zajęciach praktycznych 120 h 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

sem. II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Studium Języków Obcych 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Lektorat języka rosyjskiego (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 09.1 

6 Punkty ECTS 

4 ECTS w tym: 
Sem.II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I, II; 

9 Semestr  II, III, IV 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin    120 (30-45-45) 

12 Koordynator  mgr Dorota Jagiełło 

13 Prowadzący mgr Dorota Jagiełło 

14 Język wykładowy rosyjski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  tak 

17 Wymagania wstępne Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji 
w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
posiada podstawową wiedzę o regułach 
gramatycznych wybranego języka; 
ma zasób słownictwa i znajomość struktur 
językowych, umożliwiające mu formułowanie 
poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i 
pisemnych na różne tematy związane z życiem 
codziennym i zawodowym; 
posiada praktyczną znajomość wybranego języka 
niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych; 
zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością; 
posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczanego języka; 
zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 32 potrafi posługiwać się danym językiem 
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego; 
potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 
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pisemnej i ustnej; 
potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym 
użytkownikiem języka; 
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 
pisanego i słuchanego, oraz wyszukać w nich i 
przetworzyć potrzebne informacje; 
potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z 
jego specjalnością; 
potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego 
na język obcy i odwrotnie średnio trudny  tekst z 
zakresu studiowanej specjalności; 
potrafi przygotować typowe  prace pisemne i 
wystąpienia ustne w języku  obcym z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł; 
umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
Student w zakresie kompetencji społecznych:  
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, 
jest świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak 
korzystać z dokumentów autentycznych; 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności 
do realizacji postawionych mu zadań; 
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role; 
uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z 
różnych mediów w języku obcym. 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Ćwiczenia. Metoda eklektyczna służąca 
kształtowaniu kompetencji językowych z 
uwzględnieniem różnych sytuacji z życia 
codziennego. Formy pracy: odpowiedzi na pytania, 
krótkie dialogi, scenki sytuacyjne, praca z tekstem: 
czytanie wzorcowe, tłumaczenie, układanie planu, 
uzupełnianie luk, tłumaczenie zdań, ćwiczenia 
ortograficzne, słuchanie krótkich tekstów czytanych 
przez wykładowcę, nagrań audio, dialogi, 
uzupełnianie brakującego fragmentu tekstu, 
układanie historyjki do ilustracji, scenki sytuacyjne, 
ćwiczenia ortograficzne, praca w parach, w grupach, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej. 
Przygotowywanie prezentacji na wybrane tematy na 
podstawie materiałów prasowych i zasobów 
internetowych. Dyskusje. Rozwiązywanie testów 
gramatyczno-leksykalnych. 

20 
Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, 
zadania domowe, prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 120 godzin 
zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące m.in. 
rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu 
pisemnego i ustnego na poziomie B2. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności 
językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze 
zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
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Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się 
z użyciem języka w naturalnych warunkach, ze 
sposobem wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w 
umiejętności wyszukania konkretnych informacji, lub 
zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie 
wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na 
znane uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem 
wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział lub 
podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania 
wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, 
przedstawiania i uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w 
sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-
ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. 
Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub 
wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie 
uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-
leksykalne dotyczące życia codziennego i o 
charakterze społeczno-kulturowym, a także 
zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu 
kursu. 
MATERIAŁ ORTOGRAFICZNY 
-alfabet rosyjski – oznaczanie głosek za pomocą liter 
-pisownia liter oznaczających głoski nieakcentowane, 
-pisownia liter oznaczających głoski jotowane 
-oznaczanie miękkości spółgłosek (za pomocą liter 
я,ю,е,ё,и oraz znaku miękkiego ь), 
-pisownia samogłosek po spółgłoskach ж,ш,ц oraz 
ч,щ, 
-pisownia znaku miękkiego w formach czasownika 
(bez trybu rozkazującego) 
-pisownia znaku miękkiego w poznanych liczebnikach 
głównych, 
-pisownia zakończeń –ого, - его w formach 
przymiotników i zaimków, 
-pisownia wyrazów что, чтобы, конечно. 
pisownia znaku miękkiego w formach trybu 
rozkazującego, 
-pisownia form przypadkowych rzeczowników typu 
экскурсия, pisownia znaku miękkiego w formach 
przypadkowych rzeczowników typu: тетрадь 
молодежь. 
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-pisownia znaku miękkiego w liczebnikach głównych 
od 100-1000, pisownia przedrostków zakończonych na 
з (с), раз-,воз-, из-, без-, 
-pisownia form gramatycznych rzeczowników i 
przymiotników, których temat kończy się na ж,ш, ц 
oraz ч, щ 
-pisownia form gramatycznych rzeczowników i 
przymiotników, których temat kończy się na к,г,х. 
-pisownia zaimków i przysłówków z partykułami –то, 
нибудь 
-pisownia nazwisk rosyjskich typu Пушкин 
-pisownia form gramatycznych rzeczowników typu 
мать, дочь 
-pisownia przysłówków typu по-новому 
MATERIAŁ GRAMATYCZNY 
Czasownik 
-czasowniki regularne I i II koniugacji, ich formy w 
czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, 
-bezokoliczniki czasowników na –ть, ти, 
-formy osobowe czasowników zwrotnych, 
-czasowniki dokonane i niedokonane 
-bezokolicznik czasowników na –чь 
-czasowniki typu: купить, дать, ждать, петь, пить, 
есть, бежать (formy osobowe czasu teraźniejszego, 
przeszłego i przyszłego) 
-formy trybu rozkazującego 1.i 2. osoby lp. i lmn. 
-formy osobowe czasu teraźniejszego, przeszłego i 
przyszłego czasowników нести, вести, везти, 
-formy trybu rozkazującego 3.osoby (z wyrazami 
пусть / пускай). 
Rzeczownik 
-rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego zakończone 
na –а, -я np. 
-rzeczowniki rodzaju męskiego typu: мальчик, 
класса, стол. 
-rzeczowniki nieodmienne, 
-rzeczowniki rodzaju nijakiego typu: окно, поле, 
растение 
-formy gramatyczne lp i lmn. rzeczowników rodzaju 
męskiego typu: учитель, друг, гость, техникум, 
пляж, врач 
-formy gramatyczne lp i lmn. rzeczowników rodzaju 
żeńskiego typu: свеча, экскурсия, тетрадь, мышь,  
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-rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej określające 
nazwy osób w zależności od ich narodowości i miejsca 
zamieszkania. 
-formy gramatyczne rzeczowników typu: мать, дочь, 
время, семья, путь. 
-formy gramatyczne nazwisk rosyjskich: Пушкин,  
 
Przymiotnik 
-przymiotniki twardo- i miękko tematowe. 
-FORMY GRAMATYCZNE LP I LMN. PRZYMIOTNIKÓW 
O TEMACIE ZAKOŃCZONYM NA Ж,Ш,Ч,Щ,Г,К,Х 
-stopniowanie przymiotników 
Zaimek 
-zaimki osobowe i ich formy gramatyczne, 
-zaimki pytające кто, что, какой i ich formy 
gramatyczne. 
-formy gramatyczne zaimków dzierżawczych, 
-zaimek себя (z zestawieniu ze zwrotem друг друга), 
-formy gramatyczne zaimków wskazujących. 
-formy gramatyczne zaimków przeczących никто, 
ничто z przyimkami i bez; zaimków весь, который, 
каждый oraz zaimków nieokreślonych z partykułami –
то, -нибудь 
 
Liczebnik 
-liczebniki główne w mianowniku od 1 do 100. 
-mianownik liczebników głównych od 100-1000. 
-związek liczebników z rzeczownikami, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na liczebniki 1,2,3,4 oraz 
zakończone na 1,2,3,4, 
-liczebniki główne od 1-30 w dopełniaczu,  
-liczebniki porządkowe 1-30 w mianowniku i 
dopełniaczu. 
 
Przyimek 
-przyimki в,из,на,с,над,под,перед,у,около dla 
określania miejsca, kierunku i położenia, 
-przyimek после w połączeniu z rzeczownikami dla 
określania czasu 
-за, через, с...до... dla określenia czasu,  
-(не) далеко (блиско) от... dla określenia bliskości 
położenia w przestrzeni. 
-за...до,через...после... dla określenia czasu,  
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-для, на dla określenia bliskości celu i przeznaczenia,  
-пядом с dla określenia miejsca 
-из-за, от, по dla określenia przyczyny 
 
Przysłówek 
-przysłówki miejsca, kierunku i czasu, 
-przysłówki sposobu. 
-przysłówki stopnia i miary, 
-stopniowanie przysłówków. 
-przysłówki по-моему, по-новому; по-польски, по-
русски 
 
TEMATY I SYTUACJE 
Dane personalne 
-imię i nazwisko (imię odojcowski), wiek, miejsce 
zamieszkania, adres, 
-zawód, miejsce pracy. 
Dom – życie rodzinne 
-członkowie najbliższej rodziny, zainteresowania, 
spędzanie czasu wolnego, 
-miejsce zamieszkania studenta: wieś, miasto (ich 
lokalizacja strony świata), 
-rozkład dnia, posiłki, 
-codzienne czynności domowe, pomoc rodzicom itp., 
-zwierzęta domowe - opieka nad nimi. 
Uczelnia 
-wykładowcy, koledzy, koleżanki – zawieranie 
znajomości, 
-uczelnia i sale, ich wygląd i podstawowe 
wyposażenie, 
-plan zajęć, przedmioty nauczania, 
-podstawowe czynności studenta 
Zdrowie i samopoczucie 
-samopoczucie, 
-choroba i jej podstawowe objawy, opieka nad osobą 
chorą, 
-kontakt z lekarzem, 
-niektóre części ciała. 
 
Określanie czasu 
-pory roku i nazwy miesięcy, 
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-dni tygodnia i pory roku 
Komunikacja międzyludzka 
-list, 
-formy i rodzaje korespondencji, 
-adres odbiorcy i nadawcy, 
-rozmowa telefoniczna, 
-zwroty grzecznościowe na ulicy i w komunikacji 
miejskiej. 
Rosja i jej kultura 
-Moskwa, jej położenie, główne obiekty i zabytki 
Dane personalne 
-narodowość, nazwy mieszkańców krajów i miast 
Student i jego dom 
-mieszkanie: wielkość, rozkład, meble i ich 
rozmieszczenie, 
-gospodarstwo domowe: podstawowy sprzęt, 
urządzenia techniczne, 
-święta rodzinne i uroczystości (tradycje rosyjskie i 
polskie). 
Świat przyrody-środowisko naturalne 
-krajobraz, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, 
szczególnie w miejscu zamieszkania 
-świat zwierząt i roślin. 
Czas wolny, rozrywki 
-popularne formy spędzania czasu wolnego: 
dyskoteka, kino, teatr, 
-zainteresowania, wypoczynek, własne hobby, 
-podobieństwa i różnice w spędzaniu czasu wolnego w 
Rosji i w Polsce, 
-turystyka – interesujące regiony Rosji. 
Określanie czasu 
-czas godzinowy oficjalny, data, 
-czas godzinowy (określanie potoczne) 
Zdrowie człowieka 
-kultura fizyczna i sport, 
-zasady zdrowego stylu życia, 
-niektóre organy wewnętrzne człowieka, 
-apteka, kupowanie leków, nazwy podstawowych 
rodzajów leków (krople, tabletki), 
-sposób przyjmowania leków, dawkowanie. 
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Zakupy 
-sklepy i ich rodzaje, 
-nazwy podstawowych towarów (artykułów 
spożywczych i przemysłowych), 
-dane produktu: cena, waga, miara, data ważności, 
-formy grzecznościowe przy zakupach. 
Restauracja, kawiarnia 
-lokale gastronomiczne w Rosji, i ich rodzaje 
-typowe potrawy rosyjskie, 
-nazwy podstawowych potraw i napojów 
-zamawianie posiłków w restauracji, barze, kawiarni-
formy grzecznościowe. 
Nauka, technika, postęp 
-komputeryzacja 
-współczesne środki porozumiewania się: telefon 
komórkowy, poczta elektroniczna, Internet. 
-kontakty z rosyjskimi rówieśnikami za pomocą 
nowoczesnych środków komunikowania się. 
Rosja-ustrój polityczny, kultura 
-Sankt Petersburg, położenie, główne obiekty i zabytki 
miasta, 
-Najważniejsze organy państwowe, godło i herb. 
Charakterystyka człowieka 
-wygląd zewnętrzny, 
-cechy charakteru. 
Czas wolny 
-radio i telewizja, 
-muzeum. 
 Student we współczesnym świecie 
-plany na przyszłość. 
Podróże i kontakty zagraniczne 
-środki transportu: kolej, samochód, samolot, 
-pobyt za granicą – hotel, 
-pieniądze w Rosji, bank, wymiana pieniędzy 
-karta kredytowa. 
Środowisko naturalne 
-zagrożenia środowiska naturalnego człowieka i jego 
ochrona. 
Rosja- kultura, nauka i gospodarka 
-religia w Rosji, 
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-najważniejsze obiekty kulturalne w Rosji, 
-wybitni twórcy nauki i kultury rosyjskiej. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Новые встречи 1,2,3, H. Dąbrowska, M. 

Zybert  
Uzupełniająca: 

1. Грамматика без проблем, D. Dziewanowska 
Nowe repetytorium języka rosyjskiego, M. Fidyk, T. 
Skup-Stundis 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów 
kształcenia    

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela: (120h) 
Udział w zajęciach praktycznych 120 h 

27 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

sem. II: 1 ECTS 
sem. III: 2 ECTS 
sem. IV: 2 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Technologia informacyjna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 11.9 Inne nauki matematyczne i informatyczne 
(Others Mathematic, Infomatics) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20h: Zajęcia z technologii informacyjnych   

12 Koordynator mgr inż. Marcin Bydłosz 

13 Prowadzący mgr inż. Marcin Bydłosz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość obsługi komputera w stopniu 
podstawowym w zakresie szkoły średniej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W40 zna terminologię związaną z 
użytkowaniem systemów informacyjnych, posiada 
wiedzę na temat edycji tekstów, wykorzystania 
arkuszy kalkulacyjnych, baz danych oraz rozumie 
potrzebę ochrony własności intelektualnej 
FZ_P1_W39 ma podstawową wiedzę w zakresie 
statystyki opisowej pozwalającą na opracowanie 
wyników  badań 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 17, FZ_P1_U_18, FZ_P1_U 28, FZ_P1_U 
29 
ma umiejętności wykorzystania systemów baz 
danych do gromadzenia, wyszukiwania i analizy 
informacji 
ma umiejętności wykorzystania narzędzi 
informatycznych w przygotowaniu przekazu 
komunikacyjnego 
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potrafi przygotować dokument o charakterze 
urzędowym, naukowym oraz dokumentacyjnym 
potrafi opracować i zaprezentować wyniki 
własnych badań za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K 01, FZ_P1_K 03 
potrafi korzystać z systemów internetowych do 
pozyskiwania wiedzy i wykorzystania ich w 
samokształceniu 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Laboratorium komputerowe. 
 metody podające: objaśnienie, opis 
 metody problemowe aktywizujące: metoda 

sytuacyjna, wypowiedzi indywidualne, debata 
 metody eksponujące: prezentacja, wystawa 
 metody praktyczne: praca przy komputerze z 

wykorzystaniem oprogramowania 
Linux/Windows/Open Office/Libre Office/Ms 
Office, praktyczne ćwiczenia weryfikujące 
umiejętność posługiwanie się w/w narzędziami 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwium, obecność, aktywność, ocena 
wykonania zadań. 
Kryteria oceny laboratorium: 

 50% - 59% - dst 
 60% - 69% - +dst 
 70% - 79% - db 
 80% - 89% - +db 
 90% - 100% - bdb 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 
 bdb (3 pkt.) - student posiada rozległą 

wiedzę z zakresu użytkowania systemów 
informacyjnych, samodzielnie posługuje 
się zdobytymi wiadomościami oraz 
umiejętnościami w realizacji ćwiczeń 

 db (2 pkt.) – student posiada 
ugruntowaną wiedzę z zakresu 
użytkowania systemów informacyjnych, 
wymaga niewielkiego ukierunkowania 
nauczyciela do realizacji ćwiczeń  

 dst (1 pkt.) – student posiada 
fundamentalne podstawy z zakresu 
użytkowania systemów informacyjnych, 
wymaga wyjaśnień oraz pomocy 
nauczyciela podczas realizacji ćwiczeń 

 ndst (0 pkt.) – student nie opanował 
elementarnej wiedzy z zakresu 
użytkowania systemów informacyjnych, 
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mimo pomocy nauczyciela, ma trudności z 
realizacją prostych ćwiczeń 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 
 bdb (3 pkt.) – student realizuje ćwiczenia 

samodzielnie, zgodnie z instrukcją 
przekazaną na zajęciach 

 db (2 pkt.) – student realizuje ćwiczenia z 
niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, 
zgodnie z instrukcją przekazaną na 
zajęciach 

 dst (1 pkt.) – student realizuje ćwiczenia z 
ukierunkowaniem oraz pomocą 
nauczyciela, poprawnie i zgodnie z 
instrukcją przekazaną na zajęciach 

 ndst (0 pkt.) – student nie potrafi 
zrealizować prostych ćwiczeń 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta 
 Kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo 

dobrym pozwala na samodzielną realizację 
zadań zawodowych, student wykazuje się 
doskonałymi umiejętnościami analizy i 
przetwarzania informacji (3 pkt.) 

 Kompetencja osiągnięta w stopniu dobrym 
pozwala na dobrą, samodzielną realizację 
zadań zawodowych, student wykazuje się 
wystarczającymi umiejętnościami analizy i 
przetwarzania informacji (2 pkt.) 

 Kompetencja osiągnięta w stopniu 
dostatecznym wskazuje na częściowe 
stosowanie kompetencji do realizacji 
zadań zawodowych, wymaga 
ukierunkowania nauczyciela (1 pkt.) 

 Brak zachowań wskazujących na 
osiągnięcie danej kompetencji i 
wykorzystania do realizacji zadań 
zawodowych (0 pkt.) 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną wystawione na podstawie 
pozytywnego zaliczenia kolokwium z zadań oraz 
aktywności na zajęciach (w rozwiązywaniu zadań i 
problemów). Ocena końcowa jest średnią ważoną 
ocen cząstkowych uzyskanych z w/w zadań.  
Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen 
określoną w §19 oraz wytycznymi zawartymi w §21 
oraz §22 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Kurs obejmuje programowo przegląd 
podstawowych zagadnień z zakresu technologii 
informacyjnych (IT). W skład kursu wchodzą: 
podstawy technik informatycznych, przetwarzanie 
tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika 
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prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych 
oraz pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Przedstawienie zaawansowanych elementów 
i funkcji systemów operacyjnych Windows 
oraz Linux. 

2. Opanowanie umiejętności przetwarzania 
tekstów z wykorzystaniem edytora tekstu 
(Microsoft Word/Open Office Writer/Libre 
Office Writer): 
 Podstawowe elementy edytora tekstu Ms 
Word/OO Writer/LO Writer (okna dialogowe, 
przyciski nawigacyjne, pola przewijania, menu 
kontekstowe). 
 Projektowanie i elementarne formatowanie 
dokumentu (otwieranie i przeglądanie 
dokumentu, tworzenie dokumentu, 
formatowanie dokumentu). 
 Projektowanie i zaawansowane 
formatowanie dokumentu (tabulatory, wcięcia 
akapitu i wyrównywanie tekstowe, symbole, 
znaki specjalne i znaczniki formatowania, 
inicjały, pola dynamiczne, nagłówki i stopki, 
wyliczenia i numerowania, przypisy). 
 Automatyzacja powtarzalnych czynności 
edytorskich (style, sekcje). 
 Tabele i popularne elementy typograficzne 
(tabele, ramki, kolumny). 
 Spisy i indeksy, korespondencja seryjna, 
dynamiczne łączenie i wymiana danych DDE. 

3. Zapoznanie się z arkuszem kalkulacyjnym 
(Microsoft Excel/Open Office Calc/Libre 
Office Calc): 
 Podstawowe elementy arkusza 

kalkulacyjnego: 
o wprowadzanie danych; 
o formuły; 
o adresy relatywne, absolutne i 

mieszane komórek; 
o wykresy. 

 Zaawansowane elementy arkusza 
kalkulacyjnego: 

o serie danych; 
o funkcje logiczne i 

matematyczne; 
o nazwy zakresów; 
o sortowanie danych; 
o filtrowanie danych; 
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o pilot danych; 
o funkcje finansowe; 

 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w 
statystyce: 

o odchylenie standardowe; 
o współczynnik korelacji; 
o krzywe regresji; 
o histogram; 
o rozkład Gaussa; 
o analiza danych – testy 

istotności; 
o funkcje finansowe; 

4. Bazy danych: 
 Zapoznanie z systemem bazy danych Ms 

Access/Open Office Base/Libre Office 
Base: 

o projektowanie oraz tworzenie 
tabel; 

o definiowanie więzów 
integralności bazy danych, 
pojęcia kluczy, zależności 
między tabelami; 

o definiowanie kwerend 
(wybierających, obliczeniowych, 
parametrycznych, krzyżowych) 
z wykorzystaniem Query By 
Example; 

o tworzenie (auto)formularzy oraz 
(auto)raportów; 

5. Grafika prezentacyjna i menedżerska: 
 Zasady tworzenia prezentacji 

multimedialnych; 
 Układy slajdów i ich style; 
 Tworzenie i wykorzystanie istniejących 

schematów i projektów, tworzenie 
własnych projektów; 

 Zarządzanie slajdami za pomocą 
widoków; 

 Niestandardowe metody tworzenia 
prezentacji; 

6. Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania 
oraz usług sieci Internet: 
 Omówienie usług Internetu: 

o WWW; 
o Poczta elektroniczna; 
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o Społecznościowe; 
 Wyszukiwanie informacji w sieci 

Internet: 
o Zapoznanie z systemami: 

 wyszukiwawczo-
informacyjnymi; 

 klasyfikującymi; 
 pytanie-odpowiedź; 
 katalogowymi; 

o Przedstawienie zasad tworzenia 
optymalnych zapytań; 

o Naukowe bazy informacji; 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

 „OpenOffice 2.0” PracaM1_W10 zbiorowa, 
Amistad 2005; 

 Systemy telekomunikacyjne. Tom 2. 
Dodatek 10. Haykin S., Wydawnictwo 
Komunikacji i Łacznosci, Warszawa 2004; 

 Materiały do zajęć zamieszczone na 
platformie edukacyjnej internetowej 
http://pe.pwsztar.edu.pl oraz 
przekazywane na zajęciach instrukcje. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (20h) 
- zajęcia z technologii informacyjnej: 20h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (30h)       
- przygotowanie do kolokwiów – 8h 
- przygotowanie do laboratoriów – 20h 
- konsultacje z prowadzącym – 2h 
Łączny nakład pracy studenta: 50h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   

 
  

http://www.pwsztar.edu.pl/%7Et_potempa/
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Filozofia i etyka 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 08.1 Filozofia (Philosophy) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin wykład 15h 

12 Koordynator dr Robert Noga 

13 Prowadzący dr Robert Noga 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W17 rozpoznaje i rozumie kulturowe i 
światopoglądowe normy oraz tradycje różnych 
społeczności związane ze zdrowiem i jego ochroną 
FZ_P1_W18 zna zasady etyczne obowiązujące w 
pracy z pacjentem oraz zna przyczyny 
nieporozumień i sytuacji problemowych w opiece 
nad pacjentem 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U09 potrafi komunikować się z osobami w 
każdym wieku, pacjentami i ich rodziną 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji, wyniki badań, obserwacji, przemyśleń 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta 
współpracowników oraz pracowników  
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FZ_P1_K23 stosuje zasady etyczne obowiązujące 
w zawodzie fizjoterapeuty  

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład akademicki, prezentacja multimedialna, 
dyskusja dydaktyczna 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy studentów na podstawie testu 
poprzedzonego pozytywną oceną pracy kontrolnej 
na zadany temat. Pozytywne zaliczenie testu po 
uzyskaniu minimum 50% maksymalnej ilości 
punktów. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Wykłady-zaliczenie z oceną sem.1. Pozytywne 
zaliczenie testu, pozytywna ocena pracy pisemnej, 
obecność i aktywność na zajęciach. Szczegółowe 
kryteria oceny podaje prowadzący na pierwszych 
zajęciach. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe informacje dotyczące specyfiki, 
periodyzacji oraz działów filozofii jako nauki, a 
także jej zmian na przestrzeni dziejów. Ogólna 
charakterystyka problematyki moralnej jako 
praktyki społecznej i etyki jako naukowej refleksji 
nad moralnością człowieka.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Charakterystykę problemu przedmiotu i zakresu 
rzeczowego filozofii na przestrzeni dziejów, jej 
periodyzacji, działów, oraz relacji ze 
światopoglądem; przegląd wiodącej tematyki 
filozoficznej typowej dla poszczególnych epok, w 
tym charakterystyka głównych postaci w tych 
epokach; analiza problemu Boga, człowieka i 
prawdy jako wiodących zagadnień w filozofii; 
powinności, normy i ideały jako podstawowe 
pojęcia etyki, etyka zawodowa 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Bocheński J. Zarys historii filozofii, Kraków 

1993, Philed 
2. Galarowicz J. Na ścieżkach prawdy, Kraków 

1992, PAT 
3. Tatarkiewicz W.  Historia filozofii T 1-3. 

Warszawa. PWN – dowolne wydanie 
4. Wojtysiak J. Filozofia i życie, Kraków 2007, 

Znak 
5. Dostępne studentom leksykony i słowniki 

filozoficzne.  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (15h):  
-wykład 20h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (15h): 
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-przygotowanie pracy kontrolnej 7h 
-przygotowanie do testu zaliczeniowego 8h 
Łączny nakład pracy studenta 30h – 1 pkt 
ECTS 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Socjologia 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 14.2 Socjologia (Sociology) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin wykład 20 h 

12 Koordynator dr Robert Noga 

13 Prowadzący dr Robert Noga 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W17 rozpoznaje i rozumie kulturowe i 
światopoglądowe normy oraz tradycje różnych 
społeczności związane ze zdrowiem i jego ochroną 
FZ_P1_W18 zna zasady etyczne obowiązujące w 
pracy z pacjentem oraz zna przyczyny 
nieporozumień i sytuacji problemowych w opiece 
nad pacjentem 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U09 potrafi komunikować się z osobami w 
każdym wieku, pacjentami i ich rodziną 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji, wyniki badań, obserwacji, przemyśleń 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę 
i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta 
współpracowników oraz pracowników  
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FZ_P1_K23 stosuje zasady etyczne obowiązujące 
w zawodzie fizjoterapeuty  

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład akademicki, prezentacja multimedialna, 
dyskusja dydaktyczna 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy studentów na podstawie testu 
poprzedzonego pozytywną oceną pracy kontrolnej 
na zadany temat. Pozytywne zaliczenie testu po 
uzyskaniu minimum 50% maksymalnej ilości 
punktów. Szczegółowe kryteria podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Wykłady- zaliczenie z oceną sem.1. Pozytywne 
zaliczenie testu, pozytywna ocena pracy pisemnej, 
obecność i aktywność na zajęciach. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowa wiedza dotycząca społecznych 
uwarunkowań życia człowieka na poziomie mikro, 
mezo i makro. Stary i nowy paradygmat 
zdrowotny. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady 
Pojęcie, przedmiot, zakres rzeczowy socjologii 
oraz podstawowe informacje o jej historii; 
człowiek jako istota społeczna i sens znaczeniowy 
pojęcia homo socius; główne teorie rozwoju 
społecznego i ich przydatność w pracy 
fizjoterapeuty; przyrodnicze, ekonomiczne i 
kulturowe uwarunkowania życia społecznego na 
poziomie mikro, mezo i makro; zjawisko kontroli 
społecznej i podstawowe problemy socjologii 
zdrowia i choroby, zdrowotne i antyzdrowotne 
zachowania człowieka; stary i nowy paradygmat 
zdrowotny; zjawiska patologiczne w życiu 
społecznym.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Giddens A.,Socjologia. Warszawa 2002. 

PWN 
2. Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, 

Warszawa 2003, Oficyna Naukowa 
3. Sztompka P., Socjologia. Analiza 

społeczeństwa, Kraków 2002, Znak 
4. Turner J. Socjologia. Poznań 1998. Zysk 
5. Dostępne studentom słowiki socjologiczne 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (20h):  
-wykład 20 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela (10h): 
-przygotowanie pracy kontrolnej – 5h 
-przygotowanie do testu zaliczeniowego 5 h 
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Łączny nakład pracy studenta (30h) 1 ECTS 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Elementy prawa medycznego (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 10.9 Inne nauki prawnicze (Others Law) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I  

9 Semestr I 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator adwokat mgr Piotr Badełek 

13 Prowadzący adwokat mgr Piotr Badełek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Wiedza ze szkoły ponadgimnazjalnej. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:   
FZ_P1_W 24 posiada wiedzę z zakresu prawa                
i organizacji ochrony zdrowia, w tym fizjoterapii 
FZ_P1_W 27 zna prawa pacjenta, prawa                    
i obowiązki pracowników placówek ochrony 
zdrowia, w tym fizjoterapeutów, prawo pracy w 
służbie zdrowia w tym prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy  
FZ_P1_W 28 zna miejsce fizjoterapii w ramach 
organizacji ochrony zdrowia na poziomie 
miejscowości, regionu, kraju 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 23 potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną związaną z zawodem fizjoterapeuty, 
obowiązującą w publicznych przychodniach 
rehabilitacyjnych i oddziałach szpitalnych w 
ramach systemu ochrony zdrowia 
FZ_P1_ U 33 zna prawa i obowiązku 
fizjoterapeuty, potrafi interpretować treść aktów 
prawnych z zakresu ochrony zdrowia i poszukiwać 
w nich odpowiedzi na pojawiające się w praktyce 
zawodowej podstawowe problemy prawne 
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Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
FZ_P1_K 03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę           
i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń 
FZ_P1_K 04 potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej lub specjalisty 
FZ_P1_K 09 przestrzega właściwych relacji                    
z pacjentem i jego rodziną 
FZ_P1_K 22 przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia oraz wszelkich praw pacjenta 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia: metoda sytuacyjna, studium 
przypadku, giełda pomysłów, prezentacja 
multimedialna 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kryteria oceny: Obecności, aktywność na 
zajęciach, przygotowanie referatu ( prezentacji ), 
test jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi:  
min 60% maksymalnej liczby punktów – 
dostateczny 
min 70% maksymalnej liczby punktów – 
dostateczny plus, 
min 80% maksymalnej liczby punktów – dobry 
min 90% maksymalnej liczby punktów – dobry 
plus 
100% maksymalnej liczby punktów – bardzo 
dobry.  
Ocena umiejętności praktycznych: trafność oceny 
zachowań pod kątem zgodności, niezgodności                  
z określoną normą prawną. 
Kompetencje społeczne: aktywność na zajęciach. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej. 
Warunkiem zaliczenia jest:  
- 100% obecność na zajęciach oraz przynajmniej 
jeden plus za aktywność na zajęciach -  wystarcza 
do uzyskania oceny dostatecznej. Każdy kolejny 
plus za aktywność podnosi ocenę o 0,5 stopnia. 
Każda nieobecność obniża ją o 0,5 stopnia.  
- uzyskanie oceny pozytywnej z testu końcowego 
dla studentów, którzy nie spełniają pierwszego 
warunku.  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa. Zawód 
fizjoterapeuty. Prawa pacjenta, dane osobowe. 
Elementy prawa pracy. Odpowiedzialność cywilna 
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personelu medycznego i podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. Odpowiedzialność karna.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa:  
1. Źródła powszechnie obowiązującego 

prawa,  
2. podmioty prawa, 
3. zdolność prawna i zdolność do czynności 

prawnych 
4. czynności prawne 

 
zawód: fizjoterapeuta 

1. prawo wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty 

2. prawa i obowiązki fizjoterapeuty 
3. odpowiedzialność zawodowa 

fizjoterapeutów 
 

Prawa pacjenta, dane osobowe: 
1. regulacje prawne praw pacjenta 
2. poszczególne prawa pacjenta, prawo do 

samostanowienia, 
3. zasady udostępniania dokumentacji 

medycznej, ochrona danych osobowych 
 

Elementy prawa pracy: 
1. stosunek pracy 
2. rodzaje umów o pracę,  
3. czas pracy, czas pracy pracowników 

podmiotów leczniczych, 
4. wynagrodzenie za pracę 
5. prawo do urlopu 
6. obowiązki pracownika i pracodawcy 
7. odpowiedzialność porządkowa i materialna 

pracownika 
  

Odpowiedzialność personelu medycznego i 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

 odpowiedzialność cywilna 
 odpowiedzialność karna 

24 Literatura podstawowa                 
i uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Nestorowicz M., Prawo medyczne, Wyd. 

TNOiK, wyd. IX, Toruń 2010 
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25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Ćwiczenia praktyczne 20 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 15 h 
Przygotowanie referatu 5 h 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego  12 h 
Łączny nakład pracy studenta: 52 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia          
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Prawo działalności gospodarczej w ochronie 
zdrowia (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 10.9 Inne nauki prawnicze (Others Law) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I  

9 Semestr I 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 20h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator adwokat mgr Piotr Badełek 

13 Prowadzący adwokat mgr Piotr Badełek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Wiedza ze szkoły ponadgimnazjalnej. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:   
FZ_P1_W 24 posiada wiedzę z zakresu prawa          
działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, 
FZ_P1_W 27 zna prawa pacjenta, prawa                    
i obowiązki pracowników placówek ochrony 
zdrowia, w tym fizjoterapeutów,  
FZ_P1_W 28 wie, w jakiej formie prawnej może 
prowadzić działalność gospodarczą w sferze 
ochrony zdrowia, 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 23 potrafi założyć spółkę prawa 
handlowego,  
FZ_P1_ U 33 potrafi interpretować treść aktów 
prawnych z zakresu ochrony zdrowia i poszukiwać         
w nich odpowiedzi na pojawiające się w praktyce 
zawodowej podstawowe problemy prawne 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
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FZ_P1_K 03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę            
i kompetencje, jest świadomy własnych 
ograniczeń 
FZ_P1_K 04 potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej lub specjalisty 
FZ_P1_K 09 przestrzega właściwych relacji                    
z pacjentem i jego rodziną 
FZ_P1_K 22 przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia oraz wszelkich praw pacjenta 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia: metoda sytuacyjna, studium 
przypadku, giełda pomysłów, prezentacja 
multimedialna 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kryteria oceny: Obecności, aktywność na 
zajęciach, przygotowanie referatu ( prezentacji ), 
test jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi:  
min 60% maksymalnej liczby punktów – 
dostateczny 
min 70% maksymalnej liczby punktów – 
dostateczny plus, 
min 80% maksymalnej liczby punktów – dobry 
min 90% maksymalnej liczby punktów – dobry 
plus 
100% maksymalnej liczby punktów – bardzo 
dobry.  
Ocena umiejętności praktycznych: trafność oceny 
zachowań pod kątem zgodności, niezgodności               
z określoną normą prawną, 
Kompetencje społeczne: aktywność na zajęciach. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej. 
Warunkiem zaliczenia jest:  
- 100% obecność na zajęciach oraz przynajmniej 
jeden plus za aktywność na zajęciach -  wystarcza 
do uzyskania oceny dostatecznej. Każdy kolejny 
plus za aktywność podnosi ocenę o 0,5 stopnia. 
Każda nieobecność obniża ją o 0,5 stopnia.  
- uzyskanie oceny pozytywnej z testu końcowego 
dla studentów, którzy nie spełniają pierwszego 
warunku.  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe  pojęcia z zakresu prawa. Elementy 
prawa działalności gospodarczej i własności 
intelektualnej. Formy prowadzenia działalności 
gospodarczej. Spółki prawa handlowego,                   
a odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania 
spółki. Elementy prawa pracy. Odpowiedzialność 
cywilna personelu medycznego i podmiotu 
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wykonującego działalność leczniczą. 
Odpowiedzialność karna.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa:  
1. Źródła powszechnie obowiązującego 

prawa,  
2. podmioty prawa, 
3. zdolność prawna i zdolność do czynności 

prawnych 
4. czynności prawne 

Elementy prawa działalności gospodarczej                 
i własności intelektualnej: 

 działalność gospodarcza, a służba 
zdrowia,  

 fizjoterapeuta – przedsiębiorca,  
 zamówienia na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych,  
 oznaczenie przedsiębiorcy, firma,  
 ochrona dóbr osobistych                                

 
Formy prowadzenia działalności gospodarczej:  

1. indywidualna działalność gospodarcza 
2. działalność gospodarcza wspólnika spółki 

cywilnej, 
3. działalność gospodarcza w formie spółek 

osobowych, 
4. działalność gospodarcza w formie spółek 

kapitałowych, 
Spółki prawa handlowego, a odpowiedzialność 
wspólnika za zobowiązania spółki. 
1. odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za 

zobowiązania spółki 
2. odpowiedzialność partnera w spółce 

partnerskiej 
3. odpowiedzialność komplementariusza                           

i komandytariusza w spółce komandytowej 
4. odpowiedzialność udziałowca i członka 

zarządu  w spółce z o.o. 
5. odpowiedzialność akcjonariusza i członka 

zarządu w spółce akcyjnej. 
Elementy prawa pracy: 

8. stosunek pracy 
9. rodzaje umów o pracę,  
10. czas pracy, czas pracy pracowników 
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podmiotów leczniczych, 
11. wynagrodzenie za pracę 
12. prawo do urlopu 
13. obowiązki pracownika i pracodawcy 
14. odpowiedzialność porządkowa i materialna 

pracownika 
Odpowiedzialność personelu medycznego i 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

 odpowiedzialność cywilna 
 odpowiedzialność karna 

24 Literatura podstawowa                 
i uzupełniająca 

Podstawowa 
2. Nestorowicz M., Prawo medyczne, Wyd. 

TNOiK, wyd. IX, Toruń 2010 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Ćwiczenia praktyczne 20 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 15 h 
Przygotowanie referatu 5 h 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego  12 h 
Łączny nakład pracy studenta: 52 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia          
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Seminarium dyplomowe – przygotowanie 
do pisania pracy monograficznej 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

  

5 Kod Erasmusa 16.0  Inne dziedziny nauki  (Other Areas of 
Studies) 

6 Punkty ECTS 6 ECTS w tym: 
sem. V 3 ECTS,  
sem. VI 3 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr V, VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin Seminarium 36 h w tym: 
sem. V 18h,  
sem. VI 18h  

12 Koordynator dr Filip Georgiew   

13 Prowadzący dr Maria Kolasa, dr Filip Georgiew  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość podstaw hierarchizacji i klasyfikacji  
badań naukowych. Podstawy znajomości 
struktury pracy dyplomowej zgodnej z wymogami 
PWSZ w Tarnowie. Podstawy  tworzenia 
prezentacji multimedialnej  z wykorzystaniem 
elementów pracy dyplomowej. Znajomość 
narzędzi  diagnostycznych i metod oceny stanu 
zdrowia (pełne badanie fizjoterapeutyczne 
podmiotowe i przedmiotowe) oraz badań 
czynnościowych i wydolnościowych pacjentów. 

18 Efekty kształcenia Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii 
FZ_P1_W 18 zna zasady etyczne obowiązujące w 
trakcie badania pacjenta i przygotowywania 
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materiału opisowego (zasada tajemnicy 
zawodowej, prawa pacjenta).  
FZ_P1_W 27zna prawa pacjenta, prawa i 
obowiązki pracowników placówek ochrony 
zdrowia, w tym fizjoterapeutów, prawo pracy, 
obowiązki pracodawcy 
FZ_P1_W 39 posiada wiedzę z podstaw statystyki 
na potrzeby przygotowania pracy dyplomowej  
FZ_P1_W 40 Zna i rozumie podstawowe prawa 
autorskie i prawo ochrony własności 
intelektualnej w nauce i publikacjach 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 09 potrafi komunikować się z osobami 
w każdym wieku, specjalistami w zakresie 
fizjoterapii, pacjentami i ich rodziną w zakresie 
doskonalenia i korygowania elementów procesu 
rehabilitacji  
FZ_P1_U 17 Potrafi korzystać z technik 
informatycznych celem gromadzenia, 
przetwarzania i analizowania danych.  
FZ_P1_U 18 opanował obsługę komputera w 
zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, 
gromadzenia i wyszukiwania danych, 
przygotowania prezentacji  
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K 01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
FZ_P1_K 03 sam ocenia własną wiedzę i 
kompetencje, wspierając się radą i 
doświadczeniem promotora 
FZ_P1_K 22 Przestrzega tajemnicy zawodowej i 
praw pacjenta, w tym – do ochrony danych 
osobowych.   

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady informacyjne i problemowe - 
(prezentacje multimedialne); klasyczna metoda 
problemowa jako przykład na poprawne 
metodologicznie wzbogacanie wiedzy niezbędnej 
do napisania pracy dyplomowej. Nauka 
opisywania przypadków (studium przypadku jako 
podstawa pracy kazuistycznej). Aktywne 
promowanie metody seminaryjnej – otwartej 
dyskusji w grupie nt przedstawianych prac lub ich 
fragmentów. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Indywidualna ocena zebranego materiału 
badawczego, sposobu przeprowadzonej analizy z 
uwzględnieniem użytych metod (opisowe, 
statystyczne). Ocena samodzielności w pisaniu 
tekstu pracy, przeprowadzeniu dyskusji i 
wyciągania wniosków. 
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21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie seminarium bez oceny na podstawie 
obecności i aktywnego uczestnictwa. Ocena pracy 
dyplomowej przez promotora. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe informacje nt. struktury pracy 
dyplomowej (licencjackiej), tworzenia prezentacji 
multimedialnej, opanowania technik 
pozwalających na zwalczanie stresu, sposobów 
poprawnej autoprezentacji i zasad dobrych 
obyczajów na egzaminie dyplomowym  

23 Treści kształcenia (pełny opis) Omówienie charakterystyki badań możliwych do 
wykorzystania  w przygotowaniu pracy 
dyplomowej, tj badania obserwacyjnego na   
dobranych grupach pacjentów, badań  
pojedynczych przypadków typu case control, 
badań przekrojowych, badań opisowych 
(seryjnych) z odniesieniem do danych z 
piśmiennictwa jako grupy kontrolnej, badań 
opisowych bez grupy kontrolnej oraz opisy 
pojedynczych przypadków (kazuistyka). Analiza 
składowych pracy badawczej/opisowej (Wstęp, 
Cel, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja / 
Omówienie,  Wnioski,  Streszczenie 
Piśmiennictwo). Omówienie zasad tworzenia 
pracy poglądowej (Wstęp, Cel/cele pracy, 
Rozwinięcie problemów szczegółowych zawartych 
w celach, Wnioski, Streszczenie, Piśmiennictwo). 
Omówienie roli i miejsca możliwych uzupełnień 
tekstu pracy traktowanych jako rozdziały (Wykaz 
skrótów użytych w pracy, Słowa kluczowe, Spis 
rycin, Spis tabel, Aneks). Zasady umieszczania w 
pracy rycin. Algorytm przygotowania się po 
pisania pracy: zbieranie danych, w przybliżeniu 
określenie tytuł pracy, podsumowanie pomysłu, 
zbieranie i aktualizowanie piśmiennictwa, 
grupowanie danych w tabelach, ujemy dane w 
tabelach, na rycinach, zapisywanie uwag (pozycje 
piśmiennictwa, cytacje, fragmenty tekstu, 
materiały źródłowe), tekst/fragment pierwszej 
wersji, poprawa manuskryptu, korekta 
promotora. Omówienie zasad poufności 
obowiązujących w pracach kazuistycznych. 
Zamieszczenie stwierdzenia o wyrażeniu 
świadomej zgody na przeprowadzenie badania: 
dorośli - w postaci oświadczenia ustnego lub 
pisemnego; rodzice dzieci: zgoda (ustna, 
pisemna), dzieci powyżej 14 r. ż. – zgoda ustna 
(pisemna). Zachowanie anonimowości pacjenta, 
dziecka (inicjały, wiek, płeć, nr dokumentacji 
medycznej, zakrycie oczu, twarzy – 
uniemożliwiające identyfikację, (zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych). Zasady 
konstrukcji tekstu oraz numeracji rozdziałów i 
podrozdziałów. Zasady wykorzystywania i 
poprawnego cytowania źródeł. Tworzenie listy 
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piśmiennictwa. Uczenie technik opanowywania 
stresu. Uczenie zasad poprawnej prezentacji. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Stoczewska B.; Jak napisać pracę licencjacką 

lub magisterską? Poradnik dla studentów. 
Wyd. III, poprawione. Wydawnictwo  KA, 
Kraków 2009 

2. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy 
dyplomowej:  skrypt dla studentów./; Wyższa 
Szkoła Umiejętności Społecznych Poznań. 
Wydawnictwo Poznańskie R.:  

3. Zendrowski R.: Praca  magisterska, 
licencjat: krótki przewodnik po metodologii 
pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. 
CeDeWu Warszawa, 2009. 

4. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac 
dyplomowych: wskazówki metodyczne dla 
studentów. Centrum Doradztwa i Informacji 
Difin, Warszawa 2008.  

Uzupełniająca 
1. http://wszpwn.pl/pub/Informatyka_szkola_po

dstawowa/KlikPlik/plyta_CD_KlikPlik_klasy4-
6/Zasady.ppt#1 

2. Kautz T.: Zasady tworzenia prezentacji 
multimedialnych. Instytut Nauk Społecznych, 
AMW Gdynia 2007. 

25 Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr V: 
(18 h) 
Seminarium 18h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr V: 
(60h) 
Przygotowanie do seminarium 15h 
Studiowanie literatury 45h 
Łączny nakład pracy studenta semestr V: 
78h (3 ECTS) 
 
Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr VI: 
(18 h) 
Seminarium 18h  
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Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr VI: 
(60h) 
Przygotowanie do seminarium 15h 
Studiowanie literatury 45h 
Łączny nakład pracy studenta semestr VI: 
78h (3 ECTS) 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Semestr V: 1 ECTS 
Semestr VI: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Seminarium dyplomowe – przygotowanie 
do pisania pracy eksperymentalnej 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

  

5 Kod Erasmusa 16.0  Inne dziedziny nauki  (Other Areas of 
Studies) 

6 Punkty ECTS 6 ECTS w tym: 
sem. V 3 ECTS,  
sem. VI 3 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr V, VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin Seminarium 60 h w tym: 
sem. V 18h,  
sem. VI 18h  

12 Koordynator dr Filip Georgiew   

13 Prowadzący dr Maria Kolasa, dr Filip Georgiew  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość podstaw hierarchizacji i klasyfikacji  
badań naukowych. Podstawy znajomości 
struktury pracy dyplomowej zgodnej z wymogami 
PWSZ w Tarnowie. Podstawy  tworzenia 
prezentacji multimedialnej  z wykorzystaniem 
elementów pracy dyplomowej. Znajomość 
narzędzi  diagnostycznych i metod oceny stanu 
zdrowia (pełne badanie fizjoterapeutyczne 
podmiotowe i przedmiotowe) oraz badań 
czynnościowych i wydolnościowych pacjentów. 

18 Efekty kształcenia Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 13 zna i potrafi wymienić i opisać 
narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 
dla potrzeb fizjoterapii 
FZ_P1_W 18 zna zasady etyczne obowiązujące w 
trakcie badania pacjenta i przygotowywania 
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materiału opisowego (zasada tajemnicy 
zawodowej, prawa pacjenta).  
FZ_P1_W 27zna prawa pacjenta, prawa i 
obowiązki pracowników placówek ochrony 
zdrowia, w tym fizjoterapeutów, prawo pracy, 
obowiązki pracodawcy 
FZ_P1_W 39 posiada wiedzę z podstaw statystyki 
na potrzeby przygotowania pracy dyplomowej  
FZ_P1_W 40 Zna i rozumie podstawowe prawa 
autorskie i prawo ochrony własności 
intelektualnej w nauce i publikacjach 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 09 potrafi komunikować się z osobami 
w każdym wieku, specjalistami w zakresie 
fizjoterapii, pacjentami i ich rodziną w zakresie 
doskonalenia i korygowania elementów procesu 
rehabilitacji  
FZ_P1_U 17 Potrafi korzystać z technik 
informatycznych celem gromadzenia, 
przetwarzania i analizowania danych.  
FZ_P1_U 18 opanował obsługę komputera w 
zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, 
gromadzenia i wyszukiwania danych, 
przygotowania prezentacji  
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K 01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego 
FZ_P1_K 03 sam ocenia własną wiedzę i 
kompetencje, wspierając się radą i 
doświadczeniem promotora 
FZ_P1_K 22 Przestrzega tajemnicy zawodowej i 
praw pacjenta, w tym – do ochrony danych 
osobowych.   

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady informacyjne i problemowe - 
(prezentacje multimedialne); klasyczna metoda 
problemowa jako przykład na poprawne 
metodologicznie wzbogacanie wiedzy niezbędnej 
do napisania pracy dyplomowej. Nauka 
opisywania przypadków (studium przypadku jako 
podstawa pracy kazuistycznej). Aktywne 
promowanie metody seminaryjnej – otwartej 
dyskusji w grupie nt przedstawianych prac lub ich 
fragmentów. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Indywidualna ocena zebranego materiału 
badawczego, sposobu przeprowadzonej analizy z 
uwzględnieniem użytych metod (opisowe, 
statystyczne). Ocena samodzielności w pisaniu 
tekstu pracy, przeprowadzeniu dyskusji i 
wyciągania wniosków. 
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21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie seminarium bez oceny na podstawie 
obecności i aktywnego uczestnictwa. Ocena pracy 
dyplomowej przez promotora. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe informacje nt. struktury pracy 
dyplomowej (licencjackiej), tworzenia prezentacji 
multimedialnej, opanowania technik 
pozwalających na zwalczanie stresu, sposobów 
poprawnej autoprezentacji i zasad dobrych 
obyczajów na egzaminie dyplomowym  

23 Treści kształcenia (pełny opis) Omówienie charakterystyki badań możliwych do 
wykorzystania  w przygotowaniu pracy 
dyplomowej, tj badania obserwacyjnego na   
dobranych grupach pacjentów, badań  
pojedynczych przypadków typu case control, 
badań przekrojowych, badań opisowych 
(seryjnych) z odniesieniem do danych z 
piśmiennictwa jako grupy kontrolnej, badań 
opisowych bez grupy kontrolnej oraz opisy 
pojedynczych przypadków (kazuistyka). Analiza 
składowych pracy badawczej/opisowej (Wstęp, 
Cel, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja / 
Omówienie,  Wnioski,  Streszczenie 
Piśmiennictwo). Omówienie zasad tworzenia 
pracy poglądowej (Wstęp, Cel/cele pracy, 
Rozwinięcie problemów szczegółowych zawartych 
w celach, Wnioski, Streszczenie, Piśmiennictwo). 
Omówienie roli i miejsca możliwych uzupełnień 
tekstu pracy traktowanych jako rozdziały (Wykaz 
skrótów użytych w pracy, Słowa kluczowe, Spis 
rycin, Spis tabel, Aneks). Zasady umieszczania w 
pracy rycin. Algorytm przygotowania się po 
pisania pracy: zbieranie danych, w przybliżeniu 
określenie tytuł pracy, podsumowanie pomysłu, 
zbieranie i aktualizowanie piśmiennictwa, 
grupowanie danych w tabelach, ujemy dane w 
tabelach, na rycinach, zapisywanie uwag (pozycje 
piśmiennictwa, cytacje, fragmenty tekstu, 
materiały źródłowe), tekst/fragment pierwszej 
wersji, poprawa manuskryptu, korekta 
promotora. Omówienie zasad poufności 
obowiązujących w pracach kazuistycznych. 
Zamieszczenie stwierdzenia o wyrażeniu 
świadomej zgody na przeprowadzenie badania: 
dorośli - w postaci oświadczenia ustnego lub 
pisemnego; rodzice dzieci: zgoda (ustna, 
pisemna), dzieci powyżej 14 r. ż. – zgoda ustna 
(pisemna). Zachowanie anonimowości pacjenta, 
dziecka (inicjały, wiek, płeć, nr dokumentacji 
medycznej, zakrycie oczu, twarzy – 
uniemożliwiające identyfikację, (zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych). Zasady 
konstrukcji tekstu oraz numeracji rozdziałów i 
podrozdziałów. Zasady wykorzystywania i 
poprawnego cytowania źródeł. Tworzenie listy 
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piśmiennictwa. Uczenie technik opanowywania 
stresu. Uczenie zasad poprawnej prezentacji. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Stoczewska B.; Jak napisać pracę licencjacką 

lub magisterską? Poradnik dla studentów. 
Wyd. III, poprawione. Wydawnictwo  KA, 
Kraków 2009 

2. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy 
dyplomowej:  skrypt dla studentów./; 
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych 
Poznań. Wydawnictwo Poznańskie R.:  

3. Zendrowski R.: Praca  magisterska, 
licencjat: krótki przewodnik po metodologii 
pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. 
CeDeWu Warszawa, 2009. 

4. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac 
dyplomowych: wskazówki metodyczne dla 
studentów. Centrum Doradztwa i Informacji 
Difin, Warszawa 2008.  

Uzupełniająca 
1 http://wszpwn.pl/pub/Informatyka_szkola_po

dstawowa/KlikPlik/plyta_CD_KlikPlik_klasy4-
6/Zasady.ppt#1 

2 Kautz T.: Zasady tworzenia prezentacji 
multimedialnych. Instytut Nauk Społecznych, 
AMW Gdynia 2007. 

25 Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr V: 
(18 h) 
Seminarium 18h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr V: 
(60h) 
Przygotowanie do seminarium 15h 
Studiowanie literatury 45h 
Łączny nakład pracy studenta semestr V: 
78h (3 ECTS) 
Godziny wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr VI: 
(18 h) 
Seminarium 18h  
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela – semestr VI: 
(60h) 
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Przygotowanie do seminarium 15h 
Studiowanie literatury 45h 
Łączny nakład pracy studenta semestr VI: 
78h (3 ECTS) 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Semestr V: 1 ECTS 
Semestr VI: 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 
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P R Z E D M I O T Y  P O Z O S T A Ł E  –  S P E C J A L N O Ś C I O W E  

 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Dietetyka i żywienie człowieka chorego 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin 9h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator  dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący mgr inż. Marta Krawczyk 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu 
zdrowego odżywiania, ze szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W20 posiada wiedzę z zakresu edukacji 
zdrowotnej, promocji zdrowia, zna zasady 
zdrowego trybu życia 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom             
z nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą 
chorobą w zakresie trybu życia oraz postępowania 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta, 
współpracowników oraz pracowników 
poszczególnych grup zawodowych w lecznictwie 
szpitalnym i pozaszpitalnym. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Prelekcja, prezentacja multimedialna 
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20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Studenci będą oceniani na podstawie:  
- uczestnictwa i aktywności na zajęciach, 
- przygotowania referatu/prezentacji 
- zaliczenia testu jednokrotnego wyboru,                      
z pytaniami otwartymi,  na ocenę.  
Zaliczenie testu – kryteria % oceny: 
100% - 90 % – max ilości punktów – bardzo 
dobry 
89% – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84% – 71% – max ilości punktów – dobry 
70% – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60% -65% – max ilości punktów – dostateczny 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

- 100% obecność na zajęciach 
- zaliczenie referatu 
- aktywność na zajęciach 
- uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Dietetyka jako nauka o żywieniu. Znaczenie             
i podział składników pokarmowych i ich funkcje           
w organizmie. Gospodarka energetyczna 
organizmu człowieka. Normy żywienia i zalecane 
racje pokarmowe.  Charakterystyka diet 
leczniczych stosowanych w wybranych 
jednostkach chorobowych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Dietetyka jako nauka o żywieniu. 
Znaczenie i podział składników pokarmowych i ich 
funkcje w organizmie. Węglowodany- budowa 
chemiczna, podział węglowodanów. 
Białka i ich budowa, rola białek w żywieniu. 
Aminokwasy endogenne i egzogenne. 
Tłuszcze i ich rola w żywieniu. Składniki 
mineralne, podział składników mineralnych, ich 
funkcja w organizmie. Witaminy i ich rola w 
organizmie. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach                           
i rozpuszczalne w wodzie. Podstawowa                   
i ponadpodstawowa przemiana materii. Całkowita 
przemiana materii. Bilans energetyczny. Normy 
żywienia dla wybranych grup ludności.  
Charakterystyka diet leczniczych stosowanych         
w wybranych jednostkach chorobowych 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1.  Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.): Żywienie 

człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000 r. 

2.  Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., 
Socha J.(red.): Podstawy naukowe żywienia                   
w szpitalach. Instytut Żywności i Żywienia im. 
prof. dr med. A. Szczygła, Warszawa 2001 
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3. Kunachowicz H., Nadolna I., Turlejska H.: 
Zasady żywienia- planowanie i ocena, WSiP 
2013 r  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Ćwiczenia praktyczne 9 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 6 h 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego 6 h 
Przygotowanie referatu 4 h 
Łączny nakład pracy studenta: 25 h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   

 
  



339 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Zasady żywienia w sporcie (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 9h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator mgr inż. Marta Krawczyk 

13 Prowadzący mgr inż. Marta Krawczyk 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu 
zdrowego odżywiania 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W20 posiada wiedzę z zakresu edukacji 
zdrowotnej, promocji zdrowia, zna zasady 
zdrowego trybu życia 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom             
z nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą 
chorobą w zakresie trybu życia oraz postępowania 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta, 
współpracowników oraz pracowników 
poszczególnych grup zawodowych w lecznictwie 
szpitalnym i pozaszpitalnym. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Prelekcja, prezentacja multimedialna 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Studenci będą oceniani na podstawie:  
- uczestnictwa i aktywności na zajęciach, 
- przygotowania referatu/prezentacji 
- zaliczenia testu jednokrotnego wyboru,                      
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z pytaniami otwartymi,  na ocenę. 
Zaliczenie testu – kryteria % oceny: 
100% - 90 % – max ilości punktów – bardzo 
dobry 
89% – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84% – 71% – max ilości punktów – dobry 
70% – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60% -65% – max ilości punktów – dostateczny 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
- 100% obecność na zajęciach 
- zaliczenie referatu 
- aktywność na zajęciach 
- uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Znaczenie nauki o żywieniu. Podstawowe składniki 
pokarmowe i ich rola. Gospodarka energetyczna 
organizmu człowieka. Wartość odżywcza 
produktów spożywczych. Normy żywienia i 
zalecane racje pokarmowe. Zarzadzanie 
bezpieczeństwem żywności.  Zasady żywienia 
ludności. Żywienie w profilaktyce chorób 
żywieniowozależnych. 
Zasady żywienia osób o różnej aktywności 
fizycznej.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Cele i zadania nauki o żywieniu. Znaczenie               
i podział składników pokarmowych i ich funkcje        
w organizmie. Węglowodany- budowa chemiczna, 
podział węglowodanów. 
Białka i ich budowa, rola białek w żywieniu. 
Aminokwasy endogenne i egzogenne. 
Tłuszcze i ich rola w żywieniu. Składniki 
mineralne, podział składników mineralnych, ich 
funkcja w organizmie. Witaminy i ich rola w 
organizmie. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach  
i rozpuszczalne w wodzie. Podział produktów 
spożywczych na grupy i ich charakterystyka. 
 Podstawowa i ponadpodstawowa przemiana 
materii. Całkowita przemiana materii. Bilans 
energetyczny organizmu. Normy żywienia dla 
wybranych grup ludności. 
Rola i charakterystyka poszczególnych posiłków. 
Zasady układania jadłospisów. Metody oceny 
sposobu żywienia. Żywienie w profilaktyce chorób 
żywieniowozależnych. 
Zasady żywienia osób o różnej aktywności 
fizycznej. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1.  Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.): Żywienie 

człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000 r. 

2.  Dzieniszewski J., Szponar L., Szczygieł B., 
Socha J.(red.): Podstawy naukowe żywienia w 
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szpitalach. Instytut Żywności i Żywienia im. 
prof. dr med. A. Szczygła, Warszawa 2001 

3. Kunachowicz H., Nadolna I., Turlejska H.: 
Zasady żywienia- planowanie i ocena, WSiP 
2013 r  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Ćwiczenia praktyczne 9 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 6 h 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego 6 h 
Przygotowanie referatu 4 h 
Łączny nakład pracy studenta: 25 h (1 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Wczesna interwencja logopedyczna 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne 

12 Koordynator mgr K. Poręba - Nykiel 

13 Prowadzący mgr K. Poręba - Nykiel 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, rozwój 
biologiczny człowieka, patologia  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy : 
FZ_P1_W06 posiada wiedzę ogólną z zakresu 
budowy anatomicznej i funkcji aparatu 
artykulacyjnego i mózgowych mechanizmów 
mowy, zna rolę odruchów neurologicznych w 
rozwoju dziecka, zna podstawowe pojęcia z 
zakresu zaburzeń komunikacji u małego dziecka  
FZ_P1_W02 wie, jakie są najważniejsze etapy 
rozwojowe zdrowego dziecka oraz jak rozwija się 
komunikacja u niemowlęcia,  wie, jakie są 
zależności pomiędzy rozwojem kończyn górnych 
dziecka,  a rozwojem języka 
FZ_P1_W09 potrafi interpretować wiedzę                   
z zakresu zmian patologicznych w zaburzeniach 
mowy występujących u dzieci dla potrzeb 
komunikowania w czasie zabiegów 
fizjoterapeutycznych  
FZ_P1_W21potrafi wykazać się wiedzą na temat 
profilaktyki logopedycznej i wczesnej interwencji               
w karmieniu i pielęgnacji dziecka 
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Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U04 zna rolę masażu, muzyki, zabawy oraz 
ruchu w rozwoju komunikacyjnym małego dziecka           
i potrafi zastosować te techniki w praktyce  
 FZ_P1_U09 potrafi zaaranżować kontakt                           
z dzieckiem tak, aby zyskać jego zainteresowanie       
i zbudować pole wspólnej uwagi, potrafi wejść             
w kontakt z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zna 
triadę zaburzeń autystycznych, posiada 
umiejętność prawidłowego komunikowania 
werbalnego i pozawerbalnego w odniesieniu do 
dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi, zna różne 
sposoby alternatywnych form komunikacji i ich 
elementy potrafi konstruktywnie wykorzystać w 
terapii  z dzieckiem  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K07, K017 dba o dobro dzieci                            
z zaburzeniami komunikowania werbalnego oraz 
okazuje zrozumienie dla ich problemów 
Fz_P1_K08 zwraca uwagę na zachowanie 
pacjentów.  
Fz_P1_K09, K12 Student jest świadomy trudności 
wynikających z konieczności współpracy zarówno             
z rodziną chorego, jak i zespołem terapeutycznym 
i medycznym  
FZ_P1_K10 okazuje tolerancję dla postaw  
i zachowań wynikających z niemożności realizacji 
przekazu słownego, różnorodnych uwarunkowań 
społecznych, kulturowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
opis przypadku, praca w grupach 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie obecności na 
zajęciach, odpowiedzi ustnych, kolokwium 
zawierającego pytania zamknięte, otwarte oraz 
interpretacje studium przypadku. Pozytywne 
zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu  
60 % możliwych do zdobycia punktów. ocenie 
poddana zostanie wiedza teoretyczna studentów 
oraz jej praktyczne zastosowanie w konkretnych 
sytuacjach terapeutycznych. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną  w formie pisemnej.   

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Ogólna budowa aparatu artykulacyjnego                     
u człowieka. Neurofizjologiczne podstawy 
porozumiewania się, mowa i jej mechanizmy. 
Definiowanie terminu komunikacja. Sposoby 
komunikowania się z pacjentem neurologicznym.   
Zaburzenia sprawności komunikacyjnej                       
u dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem afazji             
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i dyzartrii. Podstawy diagnozy i terapii 
logopedycznej w afazji i dyzartrii. Możliwości 
terapii w zaburzeniach komunikowania się o 
podłożu neurologicznym. Funkcjonowanie osób z 
zaburzeniami komunikowania się w rodzinie  i 
społeczeństwie.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Neurofizjologiczne podstawy porozumiewania się. 
Patomechanizmy wpływające na utrudnienia 
komunikacyjne osób dorosłych. Sposoby badania 
pacjenta oraz diagnozowania afazji i dyzartrii. 
Problemy psychiczne a zaburzenia neurologiczne. 
Dyzartria i jej postepowanie w różnych stadiach 
choroby. Współwystępowanie dyzartrii i afazji                     
z innymi zaburzeniami neurologiczno-
psychiatrycznymi. Afazja jako zmiana 
komunikacyjnego aspektu więzi międzyludzkich. 
Proces rehabilitacji chorego z afazją-czynniki 
warunkujące efektywność rehabilitacji. 
Porozumiewanie osób z afazją. Reintegracja 
społeczna i rodziny chorego z afazją. Komunikacja 
alternatywna u osób dorosłych. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1.  Strasmeier W., Interwencja 

wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń 
dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju, 
Gdańsk 2012. 

2. Brazelton T., Rozwój dziecka od 0 do 3 lat., 
Sopot 2013. 

3. Pilarska E., Neurologiczne podstawy zaburzeń 
mowy u dzieci [w:] Biomedyczne podstawy 
logopedii, red. Milewski S., Kuczkowski J., 
Kaczorowska-Bray K., Gdańsk 2014. 

4. Eliot L., Co tam się dzieje? Jak rozwija się 
mózg  i umysł w pierwszych pięciu latach 
życia, Poznań 2010. 

Uzupełniająca 
1. Chrzan-Dętkoś M., Wcześniaki. Rozwój 

psychoruchowy w pierwszych latach życia, 
Gdańsk 2012. 

2. Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do 
praktyki psychologicznej, Sopot 2015. 

3. Murkoff H., Pierwszy rok życia dziecka, 
Poznań 2007. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego: 18 h 
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Zajęcia nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
przygotowanie do zajęć , w tym studiowanie 
literatury: 20 h 
przygotowanie do zaliczenia: 13 h 
Łączny nakład pracy studenta: 51 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Zaburzenia komunikacji osób dorosłych 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne 

12 Koordynator mgr K. Poręba - Nykiel 

13 Prowadzący mgr K. Poręba - Nykiel 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia, rozwój 
biologiczny człowieka, patologia  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W06 posiada wiedzę ogólną z zakresu 
budowy anatomicznej i funkcji aparatu 
artykulacyjnego i mózgowych mechanizmów 
mowy, wie, jakie są zależności pomiędzy 
usprawnianiem kończyn górnych pacjenta, a 
osiągniętym przez niego poziomem 
komunikowania się. Zna podstawowe pojęcia z 
zakresu zaburzeń języka i mowy ze szczególnym 
uwzględnieniem afazji i dyzartrii  
FZ_P1_W10 potrafi rozróżnić objawy, zna 
przyczyny wystąpienia wymienionych schorzeń, a 
także wie, jakie są możliwości poprawiania 
sprawności komunikacyjnej pacjenta. 
 FZ_P1_W09 potrafi interpretować wiedzę z 
zakresu zmian patologicznych w zaburzeniach 
mowy i języka dla potrzeb komunikowania w 
czasie zabiegów fizjoterapeutycznych. Potrafi 
podać cele i metody postępowania 
fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach 
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neurologicznych przebiegających                    z 
zaburzeniami mowy.  
Student w zakresie umiejętności : 
FZ_P1_U09 posiada umiejętność prawidłowego 
komunikowania werbalnego i pozawerbalnego         
w odniesieniu do osób z zaburzeniami 
komunikacyjnymi, zna różne sposoby 
alternatywnych form komunikacji i ich elementy 
potrafi konstruktywnie wykorzystać w terapii z 
dorosłym pacjentem  
FZ_P1_U04 potrafi zastosować w praktyce 
elementy terapii ręki niezbędne do uzyskania 
samodzielności przez pacjenta 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K07 dba o dobro pacjentów                              
z zaburzeniami komunikowania werbalnego oraz 
okazuje zrozumienie dla ich problemów 
FZ_P1_K08 zwraca uwagę na zachowanie 
pacjentów 
FZ_P1_K09,06  
 jest świadomy trudności wynikających z 
konieczności współpracy zarówno z rodziną 
chorego, jak                       i zespołem 
terapeutycznym i  medycznym 
FZ_P1_K10 okazuje tolerancję dla postaw  
i zachowań wynikających z niemożności realizacji 
przekazu słownego, różnorodnych uwarunkowań 
społecznych, kulturowych oraz wieku pacjentów.                                                                                                                              

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
opis przypadku, praca w grupach. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie obecności na 
zajęciach, odpowiedzi ustnych, kolokwium 
zawierającego pytania zamknięte, otwarte oraz 
interpretacje studium przypadku. Pozytywne 
zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu 60 
% możliwych do zdobycia punktów. ocenie 
poddana zostanie wiedza teoretyczna studentów 
oraz jej praktyczne zastosowanie w konkretnych 
sytuacjach terapeutycznych. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną  w formie pisemnej.   

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Ogólna budowa aparatu artykulacyjnego                  
u człowieka. Neurofizjologiczne podstawy 
porozumiewania się, mowa i jej mechanizmy. 
Definiowanie terminu komunikacja. Sposoby 
komunikowania się z pacjentem neurologicznym.   
Zaburzenia sprawności komunikacyjnej                       
u dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem afazji       
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i dyzartrii. Podstawy diagnozy i terapii 
logopedycznej w afazji i dyzartrii. Możliwości 
terapii w zaburzeniach komunikowania się o 
podłożu neurologicznym. Funkcjonowanie osób z 
zaburzeniami komunikowania się w rodzinie i 
społeczeństwie.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Neurofizjologiczne podstawy porozumiewania się. 
Patomechanizmy wpływające na utrudnienia 
komunikacyjne osób dorosłych. Sposoby badania 
pacjenta oraz diagnozowania afazji i dyzartrii. 
Problemy psychiczne a zaburzenia neurologiczne. 
Dyzartria i jej postepowanie w różnych stadiach 
choroby. Współwystępowanie dyzartrii i afazji               
z innymi zaburzeniami neurologiczno-
psychiatrycznymi. Afazja jako zmiana 
komunikacyjnego aspektu więzi międzyludzkich. 
Proces rehabilitacji chorego z afazją-czynniki 
warunkujące efektywność rehabilitacji. 
Porozumiewanie osób z afazją. Reintegracja 
społeczna i rodziny chorego z afazją. Komunikacja 
alternatywna u osób dorosłych. 

24 Literatura podstawowa                     
i uzupełniająca 

Podstawowa 
5. Panasiuk J., Neurobiologiczne odstawy mowy, 

[w:] Biomedyczne podstawy logopedii, red. 
Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska-Bray 
K., Gdańsk 2014. 

6. Tłokiński W., Olszewski H., Zaburzenia mowy 
związane z wiekiem, [w:] Biomedyczne 
podstawy logopedii, red. Milewski S., 
Kuczkowski J., Kaczorowska-Bray K., Gdańsk 
2014. 

7. Pąchalska M., Afazjologia, Warszawa-Kraków 
2008. 

Uzupełniająca 
4. Pąchalska M., Neuropsychologia kliniczna. 

Urazy mózgu t. 1, Warszawa 2012. 
5. Pąchalska M., Neuropsychologia kliniczna. 

Urazy mózgu t. 2, Warszawa 2015. 
6. Seniów J., Proces zdrowienia chorych z afazją 

poudarową w kontekście współwystępujących 
nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-
behawioralnych, Instytut Psychiatrii                   
i neurologii, W-wa 2009 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego: 18 h 
Zajęcia nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
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przygotowanie do zajęć , w tym studiowanie 
literatury: 20 h 
przygotowanie do zaliczenia: 13 h 
Łączny nakład pracy studenta: 51 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia          
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Komunikacja społeczna (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne 

12 Koordynator mgr Urszula Kozioł  

13 Prowadzący mgr Urszula Kozioł, mgr Jolanta Pikul-Witek  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Tak 

17 Wymagania wstępne Psychologia ogólna 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
 FZ_P1_W20 posiada wiedzę z zakresu podstaw 
edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i 
profilaktyki, zna zasady zdrowego stylu życia; 
FZ_P1_W21 
zna podstawy profilaktyki niepełnosprawności i 
zasady edukacji zdrowotnej dla pacjentów 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U08 potrafi pracować w zespole 
interdyscyplinarnym 
zapewniając ciągłość opieki nad pacjentem, 
FZ_P1_U09 potrafi komunikować się z osobą w 
każdym wieku, specjalistami w zakresie 
fizjoterapii, pacjentami i ich rodziną w zakresie 
doskonalenia i korygowania elementów procesów 
rehabilitacji, 
FZ_P1_U11 potrafi udzielić porady osobom z 
nieodwracalną dysfunkcją  lub przewlekłą chorobą 
w zakresie trybu życia oraz postępowania 
Student w  zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów 
FZ_P1_K12 potrafi pracować w zespole 
terapeutycznym, współdziałać i przyjmować w nim 
różne role, z zachowaniem podległości służbowej, 
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FZ_P1_K14 potrafi nawiązywać kontakty z innymi 
ludźmi, 
FZ_P1_K17 potrafi okazać zrozumienie dla 
problemów wynikających z czasowej lub trwałej 
niepełnosprawności 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone metodą warsztatu 
psychologicznego: scenki, ćwiczenia praktyczne 
mające na celu usprawnienie procesu komunikacji, 
nabycia wglądu we własne trudności 
komunikacyjne, ćwiczenia w autorefleksji i 
autodiagnozie, ćwiczenia indywidualne, w 
dwójkach i w grupach 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

1 Kolokwium sprawdzające;  
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry                                       
70- 66%-   max ilości punktów – plus dostateczny 
65- 60%     max ilości punktów – dostateczny  
Kolokwium sprawdza efekty kształcenia w zakresie 
wiedzy 
2Praktyczne wykonanie ćwiczenia z zakresu  
komunikacji społecznej wraz z instrukcją dla całej 
grupy. 
Ćwiczenie sprawdza efekty kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji społecznych 
Ważne jest nawiązania współpracy i relacji z grupą 
dokładne przedstawienie instrukcji, zadbanie o 
jasność dla wszystkich uczestników, świadomość 
celu ćwiczenia oraz przedstawienie korzyści 
komunikacyjnych płynących z zastosowania 
ćwiczenia. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

- co najmniej 90% obecności i uczestnictwa na 
zajęciach 
-zaliczenie końcowego kolokwium sprawdzającego  

-prowadzenie dla grupy ćwiczenia z zakresu 
komunikacji społecznej 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Dostarczenie podstaw wiedzy dotyczącej procesu 
komunikowania się ludzi, 

Porozumiewanie bez przemocy (NVC) 
Przekazanie i rozwinięcie praktycznych 

umiejętności „komunikowania się” 
niezbędnego do: 

- nawiązania kontaktu, 
- rozwijania relacji, 
-rozwijania relacji pomagania przy użyciu 
psychologicznych metod oddziaływania,  
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Budowanie i rozwijanie umiejętności budowania 
„relacji” w procesach komunikowania: 

-komunikaty werbalne, 
-mapa ciała i komunikaty płynące z tej sfery, 
-ćwiczenia w odczytywaniu „mapy ciała”, 
Rozpoznawanie i rozwijanie własnych zasobów, 

wykorzystywanych w procesie komunikacji 
społecznej. 

Empatia 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W oparciu o metodę Porozumiewania bez 
przemocy (NVC) poprzez nazywanie uczuć i 
potrzeb własnych i rozmówcy dochodzenie do 
rozumienia i usprawnianie procesu komunikacji. 
Rozpoznawanie udziału własnych przekonań w 
procesie przekazywania komunikatów, 

1. W komunikacji niewerbalnej i werbalnej 
2. Rozpoznawanie czynników: 
-sprzyjających nawiązaniu kontaktu i 
komunikacji /po stronie nadawcy, 
-sprzyjających nawiązaniu kontaktu i 
komunikacji /po stronie odbiorcy,  
3. Rozpoznawanie czynników: 
-utrudniających nawiązaniu kontaktu i 
komunikacji /po stronie nadawcy, 
- utrudniających nawiązaniu kontaktu i 
komunikacji /po stronie odbiorcy,  
 Wypracowywanie optymalnych warunków  
komunikacji. Komunikacja w pomocy 
psychologicznej  / po stronie osoby 
pomagającej po stronie  pacjenta/.  
Kształtowanie umiejętności :  
4. Nawiązywania kontaktu  
5. Uważnego słuchania.  
6. Empatycznej komunikacji,  
7. Asertywności 
8. Wdzięczności 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Aronson E. Człowiek istota społeczna. PWN, 
Warszawa 2002 
2. Egan G., Kompetentne pomaganie. Zysk i spółka. 
Poznań.2002.  
3. Pease A. Mowa ciała. Dom Wydawni czy REBIS 
2003 
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4. Rosenberg M.  Porozumienie bez przemocy. O 
języku serca. Czarna Owca Warszawa 2012        
5. Hulewska A. Asertywność w ćwiczeniach. Samo 
Sedno .Warszawa 2014 
Uzupełniająca 
1 Holler I. Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. 
Czarna Owca  Warszawa 2011    
2. Rosenberg M.  Rozwiązywanie konfliktów 
poprzez porozumienie bez przemocy.  Czarna Owca 
Warszawa 2009 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS  

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 
ćwiczenia praktyczne: 18 hGodziny nie 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego: 20godzin 
przygotowania się do zajęć 
20godzin przygotowania się do kolokwium i 
prowadzenia ćwiczenia praktycznego dla grupy 
Łączny nakład pracy studenta:  
58 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Odnowa psychiczna (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr  I 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne 

12 Koordynator mgr Urszula Kozioł 

13 Prowadzący mgr Urszula Kozioł, mgr Jolanta Pikul- Witek  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   nie  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie   

17 Wymagania wstępne  Psychologia ogólna 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
 FZ_P1_W 20 posiada wiedzę z zakresu podstaw 
edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i 
profilaktyki, zna zasady zdrowego trybu życia;  
FZ_P1_W 21 zna podstawy profilaktyki 
niepełnosprawności i zasady edukacji zdrowotnej 
dla pacjentów 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 09 potrafi komunikować się z osobami w 
każdym wieku, specjalistami w zakresie 
fizjoterapii, pacjentami i ich rodziną w zakresie 
doskonalenia i korygowania elementów procesu 
rehabilitacji 
FZ_P1_U 10 potrafi rozpoznać i zinterpretować 
podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepełnosprawnej w życiu społecznym 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów 
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FZ_P1_K 19 radzi sobie ze stresem związanym z 
wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 Zajęcia prowadzone metodą warsztatu 
psychologicznego: ćwiczenia praktyczne mające 
na celu doświadczenie osobiste różnych form 
odnowy psychicznej; dyskusja przypadków; 
analiza problemów, wgląd w doświadczenia 
własne 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

1 Kolokwium sprawdzające;  
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry                                       
70- 66%-   max ilości punktów – plus dostateczny 
65- 60%     max ilości punktów – dostateczny  
Kolokwium sprawdza efekty kształcenia w zakresie 
wiedzy 
2Praktyczne wykonanie ćwiczenia z zakresu 
odnowy psychicznej wraz z instrukcją dla całej 
grupy. 
Ćwiczenie sprawdza efekty kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji społecznych 
Ważne jest nawiązania współpracy i relacji z grupą 
dokładne przedstawienie instrukcji, zadbanie o 
jasność dla wszystkich uczestników, świadomość 
celu ćwiczenia oraz przedstawienie korzyści 
płynących ze stosowania danej metody odnowy 
psychicznej 

21 Forma i warunki zaliczenia 

- co najmniej 90% obecności i uczestnictwa na 
zajęciach 
-zaliczenie końcowego kolokwium sprawdzającego  
-prowadzenie dla grupy ćwiczenia z zakresu 
odnowy psychicznej 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zagadnienie zdrowia w szerokim aspekcie, 
sposoby jego utrzymywania. Zagadnienie stresu 
psychologicznego, wypalenia zawodowego, 
zespołu chronicznego zmęczenia; profilaktyka i 
przeciwdziałanie oparta o trafną diagnozę 
problemów. Komunikowane potrzeb deficytu i 
potrzeb rozwoju jako droga do zachowania 
zdrowia psychicznego 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawowe pojęcia zdrowia somatycznego, 
psychicznego, poznawczego, emocjonalnego, 
społecznego, seksualnego 

Biologiczna i psychologiczna koncepcja stresu. 
Stres a powstawanie chorób somatycznych i 
psychosomatycznych. Syndrom wypalenia 
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zawodowego Strategie i proces radzenia sobie 
ze stresem. 

Ćwiczenia w rozpoznawaniu i świadomości 
procesów intrapsychicznych, uczuć i potrzeb 

Porozumiewanie bez przemocy (NVC) jako zasób 
radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 

Empatia jako proces wzbogacania siebie i innych 
Różnorodne formy odnowy psychicznej: 

mindfulness- trening uważności, 
autopsychoterapia, metody relaksacyjne 
Jacobsona, trening autogenny Schultza , 
medytacja , autorefleksja, refleksja 
egzystencjalna , wdzięczność 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
9. Sęk H. (red) Społeczna psychologia kliniczna. 

Warszawa PWN 2000 
10. Sęk H. (red) Wsparcie społeczne, stres i 

zdrowie. Warszawa PWN 2004 
11. Kosslyn S.M. Rosenberg R.S. Psychologia – 

mózg, człowiek, świat. Wyd. Kraków, Znak. 
2006 

12. Rosenberg M.  Porozumienie bez przemocy. O 
języku serca. Czarna Owca Warszawa 2012      

13. Williams M.,Penman D.  Mindfulness. Trening 
uważności. Samo Sedno. Warszawa 2014    

14. Freeman L. Medytacja chrześcijańska. Tyniec, 
Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2012  

Uzupełniająca: 
 Pecyna M.,B., Psychologia kliniczna w 

praktyce pedagogicznej. Warszawa Żak 2001 
 Hulewska A. Asertywność w ćwiczeniach. Samo 

Sedno. Warszawa 2014 
 Holler I. Porozumienie bez przemocy. 

Ćwiczenia. Czarna Owca  Warszawa 2011   

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS  

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 
ćwiczenia praktyczne: 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego:  
20godzin przygotowania się do zajęć 
20godzin przygotowania się do kolokwium i 
prowadzenia ćwiczenia praktycznego dla grupy 
Łączny nakład pracy studenta:  
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58 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Pedagogika specjalna (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 05.7 Pedagogika, Pedagogika porównawcza 
(Educational Sciences, Comparaive Education) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru  

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator mgr Beata Nowak  

13 Prowadzący mgr Beata Nowak  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  tak 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy : 
FZ_P1_W36 posiada podstawową wiedzę                       
z zakresu niepełnosprawności, zasad jej oceny              
i kwalifikacji do grup, likwidacji i łagodzenia jej 
skutków i barier 
Student w zakresie umiejętności : 
FZ_P1_U10 potrafi rozpoznać i zinterpretować 
podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepełnosprawnej w życiu społecznym 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich obserwacji, przemyśleń i działań oraz 
uzasadnić ich wybór 
Student w zakresie  kompetencji 
społecznych : 
FZ_P1_K07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów 
FZ_P1_K08 zwraca uwagę na zachowanie 
pacjentów i współpracowników 
FZ_P1_K09 przestrzega właściwych relacji                    
z pacjentem i jego rodziną 
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FZ_P1_K10 okazuje tolerancję dla postaw                            
i zachowań wynikających z różnorodnych 
uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz 
wieku pacjentów. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Metody podające, ćwiczeniowe oparte na źródłach 
wiedzy, studium przypadku, dyskusja 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testów wyboru,  
samoocena aktywności na zajęciach i referatu  lub 
prezentacji multimedialnej. Umiejętności                       
i kompetencje społeczne studenta oceniane są 
podczas wypowiedzi ustnych i dyskusji 
prowadzonych na zajęciach. Oceniana  jest 
płynność wypowiedzi,  jej uporządkowanie, 
krytycyzm, sposób podejścia do  innych poglądów. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną sem. II 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Specyfika funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, wpływ niepełnosprawności na 
zaspokajanie potrzeb życiowych.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Działy pedagogiki specjalnej. Interdyscyplinarność 
nauki. Podstawowe pojęcia. Kryteria 
rozpoznawania poszczególnych rodzajów 
niepełnosprawności i ich etiologia.  
Specyfika funkcjonowania osób z upośledzeniem 
umysłowym, wadami wzroku lub  słuchu, 
niepełnosprawnością ruchową, chorobami 
przewlekłymi, zaburzeniami psychicznymi oraz 
niedostosowanych społecznie. 
Wpływ niepełnosprawności na zaspokajanie 
potrzeb życiowych. Rola pozytywnej motywacji 
pacjenta do pokonywania trudności wynikających 
z dysfunkcji. Psychopedagogiczne uwarunkowania 
szeroko pojmowanego procesu rehabilitacji, w tym 
cele, zasady, metody pracy  i współpraca 
specjalistów          w usprawnianiu 
psychofizycznym pacjentów niepełnosprawnych w 
zależności od wieku                        i możliwości 
rozwojowych. Współpraca z domem rodzinnym i 
pozytywne oraz negatywne postawy rodzicielskie. 
System kształcenia specjalnego                 i 
integracyjnego w Polsce i na świecie. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. 

Poznań 2005, Wyd. UAM. 
2. Dykcik W. (red.): Nowatorskie i alternatywne 

metody w praktyce pedagogiki specjalnej. 
Przewodnik metodyczny. Poznań 2001, Wyd. 
UAM. 
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3. Głodkowska J.: Poznanie ucznia szkoły 
specjalnej. Warszawa 2000, WSiP. 

4. Vašek Š., Stankowski A.: Zarys pedagogiki 
specjalnej. Katowice 2006,  Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego.  

5. Wyczesany J.: Pedagogika osób 
upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, 
Impuls. 

6. Wyczesany J., Gajdzica Z. (red.): Edukacja           
i wsparcie społeczne osób z 
niepełnosprawnością w wybranych krajach 
europejskich. Kraków 2005, Impuls. 

Uzupełniająca 
1. Hulek A. (red): Pedagogika rewalidacyjna. 

Warszawa 1988, PWN. 
2. Maciarz A.: Uczniowie niepełnosprawni w 

szkole powszechnej. Warszawa 1992, WSiP. 
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej o 

kształceniu integracyjnym i specjalnym. 
Biblioteczka Reformy nr 35. Warszawa 2001. 

4. Sękowska Z.: Przystosowanie społeczne 
młodzieży niewidomej. Warszawa 1991, 
WSiP. 

5. Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki 
specjalnej. Warszawa 1998, WSPS. 

6. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. 
Rzeszów 1997, Fosze. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zajęcia   wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela  akademickiego : 
Ćwiczenia praktyczne 18 h 
Zajęcia nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego : 
przygotowanie do ćwiczeń, lekturę 13 h  
przygotowanie referatu 10 h 
przygotowanie  do testu zaliczeniowego 10 h  
Łączny nakład pracy studenta: 51 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Psychologia rozwojowa (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 14.4 Psychologia (Psychology and Behavioural 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru  

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator prof. J. Zdebski 

13 Prowadzący prof. J. Zdebski 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  tak 

17 Wymagania wstępne Wiedza ze szkoły ponadgimnazjalnej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy : 
FZ_P1_W02 umie opisać procesy rozwoju 
osobniczego w kolejnych etapach ontogenezy  
M1_W01 
 FZ_P1_W16 potrafi zdefiniować i interpretować 
podstawowe pojęcia z zakresu rozwoju 
psychomotorycznego M1_W04 
Student w zakresie umiejętności : 
FZ_P1_U29 potrafi dokonać opracowań w oparciu         
o dane i materiały źródłowe M1_U12 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań i uzasadnić wybór sposobu ich 
realizacji, wyniki badań, obserwacji, przemyśleń 
M1_U13 
Student w zakresie  kompetencji 
społecznych : 
FZ_P1_K08 zwraca uwagę na zachowanie 
pacjentów M1_K03 



362 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Metody podające, prezentacja multimedialna 
ćwiczeniowe oparte na źródłach wiedzy, studium 
przypadku, dyskusja 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testów wyboru,   
aktywności na zajęciach. Do zaliczenia 
dopuszczani są studenci, którzy poprawnie 
przygotują referat.  
 Student  wykonuje test jednokrotnego wyboru. 
Za poprawną odpowiedź uzyskuje 1  punkt, brak 
odpowiedzi albo odpowiedź błędna – 0 pkt. 
Uzyskanie minimum 60% możliwych do zdobycia 
punktów pozwala na uzyskanie oceny dostatecznej 
i zaliczenie przedmiotu. Pełny wykaz kryteriów dla 
poszczególnych ocen :   60-65%  dostateczny,  
66-70%  plus dostateczny, 71-80% dobry, 81-85 
% plus dobry, 86-100%  bardzo dobry. 
Umiejętności i kompetencje społeczne studenta 
oceniane są podczas wypowiedzi ustnych i 
dyskusji prowadzonych na zajęciach. Oceniana 
jest płynność wypowiedzi, jej uporządkowanie, 
krytycyzm, sposób  podejścia do innych poglądów. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną. Semestr II 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Student zdobywa podstawową wiedzę na temat 
rozwoju człowieka, rozumie niezbędne pojęcia. 
Potrafi dostrzec i zinterpretować widoczne 
nieprawidłowości  w rozwoju małego pacjenta.   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Przedmiot i zadania psychologii rozwojowej. 
Różne modele rozwoju. Zasady i prawidłowości 
rozwoju psychicznego człowieka. Pojęcie kryzysu, 
sfery najbliższego i aktualnego rozwoju. 
Periodyzacja rozwoju człowieka. 
Fizyczny rozwój dziecka. Rozwój ruchowy dziecka. 
Rozwój poznawczy dziecka – percepcji, wyobraźni, 
uwagi, pamięci. Rozwój myślenia - stadia rozwoju 
intelektualnego wg Piageta. 
Rozwój mowy. Rozwój emocjonalny. Rozwój 
moralny. Rozwój osobowości. Problemy uczenia 
się,  nauczania  i stymulowania rozwoju w 
dzieciństwie. Dojrzałość szkolna. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Brzezińska A. Appelt K. Ziółkowska B., 

Psychologia  rozwoju człowieka.  GWP  Sopot 
2016 

2. Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju 
człowieka. PWN  Warszawa 2011 
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3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.,) 
Psychologia rozwoju  człowieka,  T.III, 
Warszawa 2002. 

Uzupełniająca 
1. Tyszkowa M.(red.), Psychologia rozwoju 

człowieka, T.I., T.II. Warszawa 2002. 
2. Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia 

dziecka, Warszawa 1999. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zajęcia   z bezpośrednim udziałem 
nauczyciela  akademickiego :18 h 
Praca własna studenta obejmuje : 
przygotowanie do ćwiczeń, lekturę 13 h , 
przygotowanie referatu 10 h 
przygotowanie  do testu zaliczeniowego 10 h  
Łączny nakład pracy studenta: 51 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut ochrony Zdrowia/Zakład Fizjoterapii 

2 Kierunek studiów  Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa (do wyboru) 

4 Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 12.6 Pielęgniarstwo (Nursing) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator mgr Barbara Tyburowska 

13 Prowadzący mgr Barbara Tyburowska 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne brak  

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wywołanych chorobą lub urazem 
oraz podstawowe reakcje człowieka na chorobę 
FZ_P1_W36  zna zasady etyczne obowiązujące             
w pracy z pacjentem oraz zna przyczyny 
nieporozumień i sytuacji problemowych w opiece 
nad pacjentem 
Student w zakresie umiejętności :                                  
FZ_P1_U10 potrafi rozpoznać i zinterpretować 
podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepełnosprawnej w życiu społecznym      
FZ_P1_U28 potrafi przygotować program 
zamierzonych działań wyników pracy z pacjentem 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustne wyniki 
swoich działań 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K06 potrafi okazywać szacunek wobec 
pacjenta i współpracowników  
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FZ_P1_K07 dbać o dobro pacjentów oraz 
okazywać zrozumienie dla ich problemów 
FZ_P1_K09 przestrzegać właściwych relacji z 
pacjentem i jego rodziną. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne ,opis przypadku, referat, 
dyskusja, prezentacja multimedialna, praca                   
w grupach, kolokwium. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 

Ocena studentów, ocena referatu ,kolokwium 
cząstkowe (test z pytaniami otwartymi),  
Samoocena. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Ćwiczenia praktyczne- zaliczenie z oceną w formie 
pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie  
min. 60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium   
końcowego oraz 1000% obecność na ćwiczeniach. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe wiadomości dotyczące podstaw 
pielęgniarstwa niezbędne fizjoterapeucie do 
rozwiązywania problemów, niesienia pomocy, 
udzielania wsparcia, człowiekowi 
(niepełnosprawnemu) pozostającemu w różnych 
sytuacjach: zdrowia, jego zagrożenia i choroby. 
Charakterystyka wybranych zaburzeń 
funkcjonowania organizmu pacjenta , które 
fizjoterapeuta prawidłowo oceni i podejmie 
właściwe działania. Współpraca fizjoterapeuty  z  
zespołem terapeutycznym. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Pielęgniarstwo, rozwój, teorie pielęgnowania, 
opieka a pielęgnowanie, proces pielęgnowania, 
pojęcie zdrowia i choroby, czynniki warunkujące 
zdrowie. Karta Praw Pacjenta. Pielęgnowanie 
pacjentów  z zaburzeniami funkcji układu 
termoregulacji. Definiowanie podstawowych 
pojęć, postępowanie pielęgniarskie i 
fizjoterapeutyczne w wybranych stanach 
zaburzeń termoregulacji. Omówienie Karty 
Gorączkowej pacjenta. Prawidłowy zapis i odczyt 
pomiaru temperatury w karcie gorączkowej. 
Pielęgnowanie pacjentów ze zmianami na skórze         
i błonach śluzowych. Zmiany zapalne skóry. 
Infekcje skóry. Odleżyny – przyczyny powstania, 
profilaktyka. Postępowanie pielęgniarskie                        
i fizjoterapeutyczne. Pielęgnowanie pacjentów                     
z zaburzeniem funkcjonowania przewodu 
pokarmowego. Zaburzenia górnego odcinka 
przewodu pokarmowego, zaburzenia dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego, biegunka 
(rodzaje, postępowanie). Stomia rodzaje, 
postępowanie pielęgniarskie i fizjoterapeutyczne. 
Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniem 
funkcjonowania serca i układu krążenia.                     
Ból wieńcowy serca, duszność sercowa, obrzęki 
pochodzenia sercowego, zaburzenia rytmu. 
Pomiar ciśnienia krwi i tętna. Odczytywanie 
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graficznych pomiarów ciśnienia i tętna z karty 
gorączkowej. Pielęgnowanie pacjentów z 
zaburzeniem funkcji układu moczowego. 
Zaburzenia w oddawaniu moczu, nietrzymanie 
moczu, analiza obrzęków pochodzenia 
nerkowego, bilans płynów. Postępowanie 
pielęgniarskie i fizjoterapeutyczne. 
 Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniem funkcji 
układu oddechowego. Kaszel, duszność, astma. 
Postępowanie pielęgniarskie i fizjoterapeutyczne. 
Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniem funkcji 
układu nerwowego. Podział bólów głowy, 
zaburzenia czynności ruchowych.             
Czucie i zaburzenia czucia.  
Pielęgnowanie pacjentów z zaburzenie sfery 
psychicznej. Ustawa o ochronie zdrowia 
psychicznego, przymus bezpośredni, 
dokumentowanie, pielęgniarska ocena stanu 
pacjenta unieruchomionego.   
Pielęgnowanie pacjentów z chorobą 
nowotworową. Chemioterapia, radioterapia. 
Wsparcie rodzaje wsparcia, grupy wsparcia. 
Postępowanie pielęgniarskie i fizjoterapeutyczne. 

24 Literatura podstawowa i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
 Ciechaniewicz W., Pielęgniarstwo ćwiczenia, 

PZWL, Warszawa 2001, 2002. 
 Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., 

Podstawy Pielęgniarstwa T. 1, 2, Wyd. Czelej, 
Lublin 2008. 

 Walewska E., Podstawy pielęgniarstwa 
chirurgicznego, PZWL, Warszawa 2006. 

 Zahradniczek K., Pielęgniarstwo: Podręcznik 
dla studiów medycznych,PZWL, Warszawa 
2006. 

Uzupełniająca 
15. Zahradniczek K., Wprowadzenie do 

pielęgniarstwa: podręcznik dla szkół 
medycznych, Wydaw. Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2000’  

16. Collins S., Parker E., Podstawy pielęgniarstwa  
propedeutyka, PZWL, Warszawa 1994. 

17. Hebanowski M., Kliszcz J., Trzeciak B., 
Poradnik komunikowania się lekarza z 
pacjentem, Wyd. Lekarskie, Warszawa, 2005. 

18. Hunt P., Sendell B., Pielęgniarstwo dorosłych          
z określonymi zaburzeniami fizjologicznymi, 
PZWL, Warszawa 1990. 
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25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/ przedmiotu do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Ćwiczenia praktyczne 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 13 h 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego  12 h 
Przygotowanie referatu 8 h 
Łączny nakład pracy studenta: 51 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut ochrony Zdrowia/Zakład Fizjoterapii 

2 Kierunek studiów  Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Pielęgniarstwo specjalistyczne (do wyboru) 

4 Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 12.6 Pielęgniarstwo (Nursing) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator mgr Barbara Tyburowska 

13 Prowadzący mgr Barbara Tyburowska 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w  zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń 
strukturalnych wywołanych chorobą lub urazem 
oraz podstawowe reakcje człowieka na chorobę. 
FZ_P1_W18 zna zasady etyczne obowiązujące        
w pracy z pacjentem  oraz zna przyczyny 
nieporozumień i sytuacji problemowych w opiece 
nad pacjentem. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U10 potrafi rozpoznać i zinterpretować 
podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepełnosprawnej  w życiu społecznym 
FZ_P1_U28 potrafi przygotować program 
zamierzonych działań, wyników pracy z pacjentem 
FZ_P1_U31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań.   
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K06 potrafi okazywać szacunek wobec 
pacjenta i współpracowników 
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FZ_P1_K07 dbać o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów 
FZ_P1_K09 przestrzegać właściwych relacji                          
z pacjentem i jego rodziną. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne, referat, opis przypadku, 
praca w grupach, kolokwium, dyskusja, 
prezentacja multimedialna 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 

Ocena studentów, ocena referatu, kolokwium 
cząstkowe  (test z pytaniami otwartymi)  
aktywność na zajęciach, samoocena. Szczegółowe 
kryteria oceny podaje prowadzący na pierwszych 
zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną w formie 
pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 
min.60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium 
końcowego oraz 100% obecność na ćwiczeniach. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Poznanie podstawowych wiadomości z zakresu 
pielęgniarstwa specjalistycznego niezbędnych do 
rozwiązywania problemów, udzielania wsparcia  
pacjentowi w sytuacji zagrożenia zdrowia                        
i choroby. Charakterystyka wybranych zaburzeń 
funkcjonowania organizmu pacjenta, które 
fizjoterapeuta prawidłowo oceni i podejmie  
właściwe działania. Współpraca fizjoterapeuty                  
z zespołem terapeutycznym . 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Opieka a pielęgnowanie. 
Proces pielęgnowania . Pojęcie zdrowia i choroby. 
Karta praw pacjenta. 
Postępowanie przeciwbólowe u pacjentów z bólem 
ostrym i przewlekłym (ból pooperacyjny, 
pourazowy, ból u chorego na nowotwór) 
Monitorowanie bólu u pacjenta. 
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z 
zaburzeniami rymu i przewodzenia (zadania 
pielęgniarskie fizjoterapeutyczne). 
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, przymus 
bezpośredni, dokumentowanie, pielęgniarska 
ocena stanu pacjenta unieruchomionego. 
Opieka nad pacjentem z ostrym zespołem 
wieńcowym (postępowanie pielęgniarskie 
i fizjoterapeutyczne) . 
Opieka nad pacjentem z owrzodzeniami kończyn 
dolnych (różnicowanie owrzodzeń-żylne, tętnicze, 
tętniczo-żylne, cukrzycowe, nowotworowe. 
Opieka nad pacjentem z chorobą oparzeniową 
w wyniku urazu termicznego (postępowanie 
leczniczo-pielęgnacyjne, pielęgniarskie aspekty 
oparzeń; wstrząs, zaburzenia oddechowe, 
żywienie, ból). Psychospołeczne aspekty oparzeń. 
Opieka nad pacjentem z kontaktowym zapaleniem 
skóry(objawy, postępowanie, aspekty 
pielęgniarskie  i psychospołeczne, działania 
profilaktyczne) 
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Opieka nad pacjentem w zaburzeniach 
funkcjonowania wzroku (zez, zwyrodnienie plamki 
żółtej- postępowanie pielęgniarskie). 
Pielęgnowanie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym 
(postępowanie pielęgniarskie, pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi). 
Pielęgnowanie pacjenta z chorobą Parkinsona  
(objawy, diagnostyka, metody leczenia). 
Pielęgnowanie dziecka z wadą twarzoczaszki-
rozszczep wargi i/lub podniebienia. Postępowanie 
pielęgnacyjno- rehabilitacyjne do pierwszego 
etapu zabiegu operacyjnego( wskazówki dla 
rodziców). 
Aspekty psychospołeczne – perspektywy pacjenta. 

24 Literatura podstawowa i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
19. Walewska E.,Podstawy pielęgniarstwa 

chirurgicznego PZWL,Warszawa2006 
20. Brzostek T.,Cegła B.,Darewicz B., 

Pielęgniarstwo internistyczne PZWL,Warszawa 
2015. 

21. Czupryna A.,Wilczek-Rużyczka  
Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa 
specjalistycznego, Wolters Kluwer Polska 
SP.zoo 2010. 

Uzupełniająca 
Ślusarka B.Zarzycka D.,Zahradniczek K Podstawy 

pielęgniarstwa Tom 1,2 Wyd.Czelej Lublin 
2008. 

Schiefele J., Staudt I., Dach M.: Pielęgniarstwo 
geriatryczne, Wrocław 2004. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/ przedmiotu do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 18 h                      
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 12 h                                                
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego  13 h                 
Przygotowanie referatu 8 h                                        
Łączny nakład pracy studenta: 51 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Promocja zdrowia (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator dr Marta Wałaszek 

13 Prowadzący dr Marta Wałaszek  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: biologia, 
wiedza o środowisku. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W 20 posiada wiedzę z zakresu podstaw 
edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia                     
i profilaktyki, zna zasady zdrowego trybu życia 
FZ_P1_W 21 zna podstawy profilaktyki 
niepełnosprawności i zasady edukacji zdrowotnej 
dla pacjentów 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 10 potrafi rozpoznać i zinterpretować 
podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepełnosprawnej w życiu społecznym 
FZ_P1_U 11 potrafi udzielić porady osobom                  
z nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą 
chorobą          w zakresie trybu życia oraz 
postępowania 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów 
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FZ_P1_K 10 okazuje tolerancję dla postaw                    
i zachowań wynikających z różnorodnych 
uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz 
wieku pacjentów 
FZ_P1_K 13 potrafi współpracować                                          
z przedstawicielami innych zawodów                                
i administracji w zakresie ochrony zdrowia 

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
film, pokaz, referat, praca w grupach.  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwia. Przygotowanie referatu, prezentacji. 
Praca w grupach. Aktywność. Samoocena i ocena 
przez kolegów. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną w formie pisemnej  (test 
jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi).  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Definiowanie zdrowia. Modele zdrowia. Edukacja 
zdrowotna. Ekspozycje zawodowe. Zakażenia 
szpitalne. Alertpatogeny. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne    
Definiowanie zdrowia. Podstawowe założenia 
promocji zdrowia - rys historyczny. Zdrowie, 
normy etyczne i zasady światopoglądowe. 
Narodowy Program Zdrowia. Czynniki warunkujące 
zdrowie. Modele zdrowia (biomedyczny, podejście 
holistyczne, model tęczy czynników Dahlgrena,  
znaczenie stratyfikacji społecznej wg Diderichsen. 
Teoria salutogenezy. Rodzina i "siedlisko" - 
znaczenie                  w promocji zdrowia. 
Edukacja zdrowotna – cele, metody, formy, środki. 
Rola fizjoterapeuty w promocji zdrowia. 
Niezamierzone skutki działań                 w 
promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia edukacji 
zdrowotnej; dbałość o ciało, bezpieczeństwo - 
zapobieganie urazom, higiena żywienia i żywności. 
piramida zdrowego żywienia, aktywność fizyczna, 
zdrowie psychospołeczne, emocje i stres, 
optymizm, poczucie tożsamości i własnej wartości, 
umiejętności życiowe, zapobieganie używaniu 
substancji psychoaktywnych. Choroby 
nowotworowe – profilaktyka. Ekspozycje 
zawodowe - wirusowe zapalenia wątroby HBV, 
HCV, zakażenia wirusem HIV.  Grypa - jako 
zakażenie szpitalne występujące u pacjentów i 
pracowników. Profilaktyka swoista, znaczenie 
szczepień ochronnych i surowic odpornościowych 
w  promocji zdrowia. Zasady postępowania 
poekspozycyjnego.  Podstawowe pojęcia i 
terminologia z zakresu epidemiologii zakażeń 
szpitalnych. Kryteria rozpoznawania i formy 
kliniczne zakażeń szpitalnych. Zakażenia 
endogenne     i egzogenne - flora fizjologiczna 
organizmy ludzkiego i jej udział w zakażeniach 
szpitalnych. Mikrobiologia środowiska. Biofilm. 
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Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych i ich 
znaczenie w pracy fizjoterapeuty. Alertpatogeny. 
Dekontaminacja narzędzi i sprzętu medycznego. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. 

Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 
2012. 

2. Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji 
zdrowia, CeDeWu Sp. z o.o. 2008.   

3.  Damani, Nizam N.: Praktyczne metody 
kontroli zakażeń. Kraków 1999. 

Uzupełniająca  
1. Ciuruś M.: Procedury higieny w placówkach 

ochrony zdrowia: Instytut Problemów Ochrony 
Zdrowia Sp. Z o.o. Warszawa 2009  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego : 
Ćwiczenia praktyczne 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 15 h 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego  10 h 
Przygotowanie referatu 8 h 
Łączny nakład pracy studenta: 51 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Edukacja zdrowotna osób chorych 
i z niepełnosprawnością (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator dr Marta Wałaszek 

13 Prowadzący dr Marta Wałaszek  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: biologia, 
fizjologia człowieka  

18 Efekty kształcenia 

Student w  zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W 20 posiada wiedzę z zakresu podstaw 
edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia                     
i profilaktyki, zna zasady zdrowego trybu życia 
FZ_P1_W 21 zna podstawy profilaktyki 
niepełnosprawności i zasady edukacji zdrowotnej 
dla pacjentów 
Student w  zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 10 potrafi rozpoznać i zinterpretować 
podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepełnosprawnej w życiu społecznym 
FZ_P1_U 11 potrafi udzielić porady osobom                  
z nieodwracalną dysfunkcją lub przewlekłą 
chorobą       w zakresie trybu życia oraz 
postępowania 
Student w  zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów 
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FZ_P1_K 10 okazuje tolerancję dla postaw                     
i zachowań wynikających z różnorodnych 
uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz 
wieku pacjentów 
FZ_P1_K 13 potrafi współpracować                           
z przedstawicielami innych zawodów                          
i administracji w zakresie ochrony zdrowia 

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
film, pokaz, referat, praca w grupach.  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwia. Przygotowanie referatu, prezentacji. 
Praca w grupach. Aktywność. Samoocena i ocena 
przez kolegów. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną w formie pisemnej  (test 
jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi).  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Definiowanie zdrowia. Edukacja zdrowotna. 
Promocja zdrowia. Etapy edukacji pacjenta. 
Planowanie działań edukacyjnych. Edukacja 
zdrowotna w wybranych chorobach.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Edukacja zdrowotna jako kluczowy element 
promocji zdrowia. Postrzeganie zdrowia. Styl życia 
i zachowania zdrowotne. Podstawy teoretyczne            
i metodyczne edukacji zdrowotnej. Edukacja 
zdrowotna i promocja zdrowia w systemie opieki 
zdrowotnej. Metody prowadzenia edukacji 
pacjenta, formy indywidualne i grupowe. Etapy 
edukacji pacjenta: etap rozpoznawania potrzeb, 
umiejętności, motywacji, etap planowania, 
przygotowanie do samo pielęgnowania i samo 
opieki, współuczestniczenia       w leczeniu, etap 
realizacji i oceniania. Doradzanie         i 
poradnictwo w pracy z pacjentem. Edukacja 
zdrowotna rodziny pacjenta z zachowaniem 
tajemnicy zawodowej. Wybrane elementy edukacji 
żywieniowej. Edukacja zdrowotna w wybranych 
chorobach: cukrzyca, choroby nowotworowe, 
układu krążenia, układu ruchu, oddechowego. 
Edukacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością. 
Proces edukacji pacjenta z uwzględnieniem fazy 
adaptacji do choroby. Zaplanowanie działań 
edukacyjnych pod kątem rodzaju choroby, jej fazy 
i stanu pacjenta. Znaczenie komunikowania się w 
edukacji zdrowotnej, bariery w komunikowaniu. 
Budowanie dobrych relacji z pacjentem. 
Fizjoterapeuta jako model do naśladowania 
zachowań prozdrowotnych przez pacjentów. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
4. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. 

Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 
2012. 
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5. Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji 
zdrowia , CeDeWu Sp. z o.o. 2008.   

Uzupełniająca  
1. Kawczyńska-Butrym Z: Wyzwania rodziny : 

zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. 
Lublin : Makmed, cop. 2008. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego : 
Ćwiczenia praktyczne 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury 15 h 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego  10 h 
Przygotowanie referatu 8 h 
Łączny nakład pracy studenta: 51 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Specjalne formy rehabilitacji (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator mgr Marta Załęcka 

13 Prowadzący mgr Marta Załęcka 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Wiedza ze szkoły ponadgimnzjalnej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 36 posiada podstawową wiedzę                  
z zakresu niepełnosprawności, zasad likwidacji             
i łagodzenia jej skutków poprzez wykorzystanie 
hipoterapii i dogoterapii 
 FZ_P1_W 26 posiada wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w pracowniach terapii 
zajęciowej oraz podczas terapii z udziałem 
zwierząt (koń, pies). 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 13 potrafi opisać i wyjaśnić mechanizmy 
kształtowania się kontroli postawy ciała i wzorców 
ruchowych podczas hipoterapii, dogoterapii, 
terapii zajęciowej i muzykoterapii. 
FZ_P1_U 26 potrafi wykorzystać różne formy 
aktywności w nauczaniu ruchów wykorzystując                
w rehabilitacji terapię zajęciową, muzykoterapię, 
dogoterapię i hipoterapię.  
FZ_P1_U 28  potrafi pisemnie przedstawić 
program zamierzonych działań terapeutycznych na 
podstawie podanego przypadku. 
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Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K 15  potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych, 
możliwych efektów włączając w proces 
kompleksowej rehabilitacji  hipoterapię, 
dogoterapię, terapię zajęciową i muzykoterapię.  
FZ_P1_K 17  potrafi okazać zrozumienie dla 
problemów wynikających z czasowej lub trwalej 
niepełnosprawności. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
studium przypadku. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Studenci będą oceniani na podstawie:  
- uczestnictwa i aktywności na zajęciach, 
- przygotowania referatu 
- zaliczenia testu na ocenę.  
Zaliczenie testu – kryteria % oceny: 
100% - 90 % – max ilości punktów – bardzo 
dobry 
89% – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84% – 71% – max ilości punktów – dobry 
70% – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60% -65% – max ilości punktów – dostateczny 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

- 100% obecność na zajęciach 
- zaliczenie referatu 
- aktywność na zajęciach 
- uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Formy terapii zajęciowej. Techniki stosowane                  
w ergoterapii u pacjentów z różnymi schorzeniami. 
Cele i zadania muzykoterapii.  Charakterystyka 
dogoterapii i hipoterapii. Opis ośrodków                            
i placówek terapeutycznych, w których formą 
rehabilitacji jest terapia zajęciowa, muzykotarapia, 
dogoterapia i hipoterapia. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Terapia zajęciowa: 
Rys historyczny terapii zajęciowej, cele, zadania          
i funkcje terapii zajęciowej. Formy i techniki terapii 
zajęciowej.  Charakterystyka arteterapii, 
biblioterapii, choreoterapii, dramatoterapii, 
sylwoterapii, chromoterapii, estetoterapii, 
ludoterapii, talasoterapii   i zajęć relaksacyjnych  
(rodzaje zabaw terapeutycznych z dziećmi) 
Terapia zajęciowa w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej (WTZ), w Domach Pomocy Społecznej 
(DPS).  Omówienie przebiegu terapii i  
dokumentacji w w/w ośrodkach. Omówienie 
zawodu – terapeuta zajęciowy.  Organizacja i 
prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej z 
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dopasowaniem techniki terapii do schorzenia i 
zaplanowanego celu terapeutycznego.  
Muzykoterapia: 
Charakterystyka  i podział muzykoterapii, 
zastosowanie muzykoterapii w wybranych 
jednostkach chorobowych i jej wpływ na pacjenta.  
Hipoterapia: 
Cel założenia i oddziaływanie hipoterapii, formy  
hipoterapii, metodyka zajęć hipoterapeutycznych, 
wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia 
terapii na koniu, przykładowe ćwiczenia.  
Dogoterapia: 
Wpływ dogoterapii na ustrój człowieka, cele i 
zadania dogoterapii, formy zajęć z dogoterapii, 
podstawowe techniki oddziaływania dogoterapii, 
przykładowe konspekty zajęć z dogoterapii. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Rottermund J., Nowotny J. Terapia zajęciowa       

w rehabilitacji medycznej . Podręcznik dla 
studentów i terapeutów ,  Alfa Medica Press 
2014 

2. Baum E.: Terapia zajęciowa. Wyd. Fraszka 
Edukacyjna 2008 

3. Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. 
Urban&Partner Wrocław 2003  

Uzupełniająca 
1. Karolak W.: Rysunek w arteterapiach 

twórczości    i sztuce.Wyd. Difin 2015  
2. B. Pawlik - Popielarska Terapia z udziałem 

psa. Wyd. Via Medica, 2005 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Ćwiczenia praktyczne 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego 23 h 
Przygotowanie referatu 10 h 
Łączny nakład pracy studenta: 51h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Balneoterapia (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne  

12 Koordynator mgr Marta Załęcka 

13 Prowadzący mgr Marta Załęcka 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne Wiedza ze szkoły ponadgimnazjalnej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 22 posiada wiedzę z zakresu zjawisk 
fizycznych zachodzących w ustroju pod wpływem 
zewnętrznych czynników fizycznych oraz ich 
mechanizm działania w procesie usprawniania         
w poszczególnych jednostkach i zespołach 
chorobowych w leczeniu sanatoryjnym. 
 FZ_P1_W 23 zna wskazania i przeciwwskazania 
oraz skutki uboczne zabiegów 
fizjoterapeutycznych wykonywanych w leczeniu 
uzdrowiskowym.  
FZ_P1_W 34 zna teoretyczne i metodyczne 
podstawy kinezyterapii, fizykoterapii i masażu 
leczniczego           w leczeniu sanatoryjnym. 
Student w zakresie umiejętności:  
 FZ_P1_U 12 posiada umiejętności diagnostyczne       
w zakresie oceny sprawności narządu ruchu oraz 
profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne                    
i edukacyjne odpowiadające potrzebom chorych 
poddawanych leczeniu sanatoryjnemu. 
FZ_P1_U 14  potrafi interpretować wiedzę                
z zakresu zmian patologicznych oraz wymienić 
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wskazana i przeciwwskazania dla potrzeb 
zabiegów sanatoryjnych.  
FZ_P1_U 30  potrafi przygotować referat z zakresu 
podstawowych technik i metod fizjoterapii 
stosowanych w leczeniu uzdrowiskowym.  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K 05    Przyjmuje i akceptuje opinie innych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
pokaz. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Studenci będą oceniani na podstawie:  
- uczestnictwa i aktywności na zajęciach, 
- przygotowania referatu 
- zaliczenia testu na ocenę.  
Zaliczenie testu – kryteria % oceny: 
100% - 90 % – max ilości punktów – bardzo 
dobry 
89% – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84% – 71% – max ilości punktów – dobry 
70% – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60% -65% – max ilości punktów – dostateczny 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

- 100% obecność na zajęciach 
- zaliczenie referatu 
- aktywność na zajęciach 
- uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Rys historyczny balneoterapii  w Polsce i na 
świecie. Naturalne tworzywa lecznicze, klimat i 
inne naturalne czynniki fizyczne stosowane w 
leczeniu uzdrowiskowym. Hydroterapia 
ogólnoustrojowa                      i miejscowa. 
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów. 
Kompleksowe leczenie uzdrowiskowe             w 
procesie rehabilitacji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
Rys historyczny medycyny uzdrowiskowej                     
w Polsce i na świecie. Specyficzne cechy klimatu-
walory lecznicze klimatu górskiego nadmorskiego         
i nizinnego. Wpływ zabiegów wodoleczniczych na 
organizm człowieka. Charakterystyka wód 
leczniczych. Występowanie wód leczniczych                 
w Polsce. Rodzaje zabiegów przy użyciu wód 
leczniczych i ich działanie biologiczne. Kąpiele         
w wodach leczniczych - czas trwania                           
i częstotliwość. Wody chlorkowo- sodowe (kąpiele 
solankowe i w wodzie morskiej). Kąpiele 
kwasowęglowe – rodzaje, fizjologiczne działanie, 
wykonywanie kąpieli. Kąpiele w wodach  
siarczkowo- siarkowodorowych i radonowych. 
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Kuracja pitna wodami mineralnymi - fizjologiczne 
działanie na organizm. Niemiecka klasyfikacja wód 
mineralnych, wskazania  i przeciwwskazania do 
kuracji pitnych.  Borowina - rodzaje torfu, 
właściwości fizyczne. Wykonywanie zabiegów – 
działanie fizjologiczne i chemiczne. Półkąpiele                   
i tampony borowinowe. Kąpiele w zawiesinie 
borowinowej i w „czarnej wodzie borowinowej” 
Wskazania i przeciwwskazania do stosowania 
zabiegów. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizykoterapia, 

medycyna uzdrowiskowa i spa. PZWL 
Warszawa 2008 

2. Straburzyński G.: Medycyna Fizykalna. PZWL, 
Warszawa 2003. 

3. Kochański J. W.: Balneologia i hydroterapia. 
Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 
2002 

Uzupełniająca 
1. Mika T.: Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 2006 
2. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G. 

Fizjoterapia z elementami klinicznymi. PZWL 
Warszawa 2008 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Ćwiczenia praktyczne 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: 
Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego 23 h 
Przygotowanie referatu 10 h 
Łączny nakład pracy studenta: 51h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Terapia i rehabilitacja w wodzie 
(do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator mgr Katarzyna Wódka 

13 Prowadzący mgr Katarzyna Wódka 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 
Student powinien posiadać umiejętność pływania. 
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z 
zakresu anatomii 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W37 zna metodykę nauczania ruchu w 
wodzie 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U01 umie samodzielnie wykonywać 
ćwiczenia w środowisku wodnym 
F_P1_U05 umie posługiwać się sprzętem 
stosowanym w rehabilitacji w wodzie 
FZ_P1_U24 potrafi planować zajęcia, dobierać 
ćwiczenia w środowisku wodnym do danego 
schorzenia 
FZ_P1_U29 potrafi dokonać opracowań w oparciu 
o dane i materiały źródłowe 
Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K17 potrafi okazać zrozumienie dla 
problemów wynikających z czasowej lub trwałej 
niepełnosprawności 
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FZ_P1_K20 stosuje zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujące na basenie 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Prezentacja multimedialna, metoda pokazu – 
omówienie i demonstracja ćwiczeń, zajęcia w 
grupach 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studenta na podstawie pisemnego testu 
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych 
(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% 
maksymalnej liczby punktów). Przygotowanie 
konspektu ćwiczeń ruchowych (oddanie w 
terminie i zgodnie z zadaną tematyką). 
Samoocena. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: 
warunkiem zaliczenia końcowego jest: 
- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem 
Studiów, 
- pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych ,  
- oddanie zadanej pracy zgodnie z tematyką i w 
terminie podanym przez prowadzącego 
- pozytywne zaliczenie praktyczne 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej 
wykorzystywania środowiska wodnego w różnych 
dysfunkcjach klinicznych  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne 
 Zajęcia organizacyjne, zasady BHP prowadzenia 

zajęć na basenie. Właściwości fizyczne środowiska 
wodnego dla potrzeb fizjoterapii. Wskazania i 
przeciwwskazania do ćwiczeń w wodzie. 
Konstruowanie konspektu prowadzenia zajęć w 
środowisku wodnym. Nauczanie adaptacji do 
środowiska wodnego i sposobów wejścia oraz 
poruszania się w wodzie osób niepełnosprawnych. 
Zapoznanie się z zasadami kontroli równowagi 
ciała w wodzie, sposobów wsparcia, 
podtrzymywania i asekuracji. Opanowanie 
umiejętności prowadzenia zajęć w formie 
gimnastyki i pływania poprawiające ogólną 
kondycję osób. Wykorzystanie przyborów 
stosowanych w środowisku wodnym. Gry i zabawy 
ruchowe stosowane w środowisku wodnym. 
Elementy metod terapeutycznych stosowanych w 
środowisku wodnym. Wykorzystanie środowiska 
wodnego w terapii dysfunkcji niektórych schorzeń 
narządu ruchu. Wykorzystanie środowiska 
wodnego w terapii wad postawy ciała. 

ie24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Dorota Groffik – Aqua Fitness. 

Wydawnictwo Awf Katowice 2012 
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2. Owczarek S. Korekcja wad postawy – 
pływanie i ćwiczenia w wodzie. WSziP, 
Warszawa 1999. 

3. Cieślicka M., Szark-Eckardt M., 
Śmiglewska M. Korygowanie wad postawy 
ciała poprzez zabawy w wodzie. Wyd. 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 2011 

4. K. Miłkowski. Praktyczna Fizjoterapia i 
Rehabilitacja nr 3/2010. Terapia w 
środowisku wodnym dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. 

Uzupełniająca: 
1. Kołodziej J., Kołodziej K., Mimola I. 

Postawa ciała jej wady i korekcja. 
Wydawnictwo oświatowe FOSZE. 2009 

2. Cieślicka M. Zabawy i gry ruchowe nad 
wodą i w wodzie. Wyd. Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego. 2013 

3. Nowotny Czupryna O., A. Rudzińska, K. 
Czupryna, J. Lambeck. Możliwości 
zastosowania terapii w wodzie u 
pacjentów z niektórymi dysfunkcjami 
narządu ruchu. Fizjoterapia Polska 
2001;1(1)63-66 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (18h) 
- ćwiczenia praktyczne medyczne: 18h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (34h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 12h 
- przygotowanie prezentacji/konspektu ćwiczeń 
ruchowych: 10h 
- przygotowanie do kolokwium: 12h 
Łączny nakład pracy studenta: 52h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Terapia zajęciowa (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 pkt ECTS 

7 Rodzaj modułu Do wyboru  

8 Rok studiów I 

9 Semestr II 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator mgr Joanna Schmidt 

13 Prowadzący mgr Joanna Schmidt 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych   tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z fizjoterapii 
ogólnej 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W18 zna zasady etyczne obowiązujące 
w pracy z pacjentem oraz zna przyczyny 
nieporozumień i sytuacji problemowych w opiece 
nad pacjentem 
FZ_P1_W 36 posiada podstawową wiedzę z 
zakresu niepełnosprawności, zasad jej oceny i 
kwalifikacji do grup, likwidacji i łagodzenia jej 
skutków i barier oraz stosowania zaopatrzenia 
ortopedycznego i sprzętu rehabilitacyjnego 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 01 umie samodzielnie przeprowadzać 
terapię zajęciową 
F_P1_U 05 umie posługiwać się sprzętem 
wykorzystywanym w terapii zajęciowej 
FZ_P1_U 24 potrafi planować zajęcia, dobierając 
odpowiednie metody i formy w zależności od 
dysfunkcji 
FZ_P1_U 29 potrafi dokonać opracowań w 
oparciu o dane i materiały źródłowe 



387 
 

Student w zakresie kompetencji: 
FZ_P1_K 20 stosuje zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujące w placówkach ochrony 
zdrowia 
FZ_P1_K 17 potrafi okazać zrozumienie dla 
problemów wynikających z czasowej lub trwałej 
niepełnosprawności 

19 Stosowane metody dydaktyczne prezentacja multimedialna, referat, praca w 
grupach  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu 
jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi ( 
pozytywne zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% 
maksymalnej liczby pkt), przygotowanie referatu ( 
oddanie w terminie i zgodnie z zadaną tematyką). 
Samoocena. Szczegółowe informacje podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach.   

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: 
warunkiem zaliczenia jest: 
- aktywny udział w zajęciach  
- - wykonanie projektu z arteterapii w grupach 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawy terapii zajęciowej. Badanie pacjenta dla 
potrzeb terapii zajęciowej. Działy terapii 
zajęciowej: ergoterapia, arteterapia, socjoterapia, 
dogoterapia, hipoterapia. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Terapia zajęciowa w ujęciu historycznym. 
Podstawowe przesłanki terapii zajęciowej. Terapia 
zajęciowa w procesie rehabilitacji. Ogólna 
metodyka terapii zajęciowej: Cele, Zasady, Formy, 
Środki, Metody. Badanie pacjenta dla potrzeb 
terapii zajęciowej - dokumentacja w terapii 
zajęciowej. Ergonomiczne aspekty terapii 
zajęciowej. Działy terapii zajęciowej: Ergoterapia, 
Arteterapia, Socjoterapia. Zastosowanie kliniczne 
terapii zajęciowej. Najważniejsze choroby i 
dysfunkcje stanowiące wskazanie do terapii 
zajęciowej. Terapia zajęciowa u osób 
korzystających z zaopatrzenia ortopedycznego. 
Współpraca terapeuty z zespołem 
rehabilitacyjnym. Organizacja terapii zajęciowej w 
różnych ośrodkach służby zdrowia. Prace 
plastyczne wykonywane w ramach arteterapii. 
Dogoterapia, Hipoterapia. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Baum Ewa – Terapia zajęciowa Warszawa 2008 
2. Rottermund J. Nowotny J. – Terapia zajęciowa 

w rehabilitacji medycznej podręcznik dla 
studentów i terapeutów 2014 

3. Stańko-Kaczmarek M. – Arteterapia i warsztaty 
edukacji twórczej wydawca DIFIN 2013 

Uzupełniająca 
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1. Pędzich Zuzanna – Psychoterapia tańcem i 
ruchem. Teoria i praktyka. Wydawnictwo GWP 
2013 

2. Wiesław Sikorski Komunikacja terapeutyczna 
wydawnictwo  Impuls  Rok wydania2015 

3. Kot T.: Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa 
z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. 
Wydawnictwo APS, Warszawa 2002 

4. Konieczna E., J.: Arteterapia w teorii i praktyce. 
Impuls, Kraków 2003 

5. L. Kozaczuk - "Terapia zajęciowa w domach 
pomocy społecznej" Wydawnictwo Śląsk, 
Katowice 1999 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela: (18h) 
- ćwiczenia praktyczne medyczne: 18h 
Godziny nie wymagające udziału 
bezpośredniego nauczyciela: (35h)       
- przygotowanie do zajęć, w tym analizowanie 
literatury: 10h 
- przygotowanie prezentacji/referatu: 10h 
- przygotowanie do zaliczenia: 15h 
Łączny nakład pracy studenta: 53h (2 ECTS)  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 pkt ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych (do wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne medyczne 

12 Koordynator mgr Marta Bibro 

13 Prowadzący mgr Marta Bibro 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne Wiadomości i umiejętności z metodyki nauczania 
ruchu oraz podstaw kształcenia ruchowego. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W31 student zna historię sportu osób 
niepełnosprawnych, zna organizacje w Polsce i na 
świecie zajmujące się organizacją zawodów 
sportowych dla niepełnosprawnych 
FZ_P1_W36 posiada podstawową wiedzę z 
zakresu niepełnosprawności, zasad jej oceny i 
kwalifikacji do grup. Zna funkcje i cele sportu 
niepełnosprawnych.  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U25 potrafi prezentować i uczyć 
prawidłowej techniki ruchu w oparciu o posiadane 
podstawowe umiejętności ruchowe z zakresu 
wybranych form aktywności rekreacyjnej i 
sportowej 
FZ_P1_U27 posiada podstawowe umiejętności 
ruchowe z zakresu wybranych dyscyplin 
sportowych osób niepełnosprawnych.  
FZ_P1_U30 potrafi przygotować referat na zadany 
temat i wygłosić go przed grupą słuchaczy 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K15 potrafi właściwie określić cele 
umożliwiające osiągnięcie maksymalnych, 
możliwych wyników postępowania 
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fizjoterapeutycznego w sporcie osób 
niepełnosprawnych. 
FZ_P1_K17 rozumie problemy oraz ograniczenia 
wynikające z czasowej lub trwałej 
niepełnosprawności. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Prezentacja multimedialna, pokaz, referat, filmy 
szkoleniowe, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, 
zadania realizowane indywidualnie i zespołowo 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena na podstawie kolokwium (student musi 
uzyskać minimum 60% punktów), 
przygotowanego referatu, prezentacji, konspektu 
ćwiczeń, poprowadzenie wybranych zajęć. 
Obserwacja ciągła. Samoocena i ocena przez 
kolegów. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia medyczne - zaliczenie z oceną po VI 
semestrze.  
Warunkiem zaliczenia jest obecność (zgodnie z 
regulaminem studiów) oraz aktywny udział w 
zajęciachoraz zdanie kolokwium sprawdzającego 
znajomość wszystkich zagadnień teoretycznych i 
umiejętność ich praktycznej interpretacji. 
Zaliczenie konspektów ćwiczeń z wybranych przez 
prowadzącego z Demonstracja prezentacji. 
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na 
pierwszych zajęciach. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Sport osób niepełnosprawnych- historia, cele i 
zadania, organizacje w Polsce i na świecie.   Rola 
sportu osób niepełnosprawnych w procesie 
rehabilitacji. Wybrane dyscypliny sportu dla osób z 
różnymi dysfunkcjami.   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Historia sportu niepełnosprawnych w Polsce i na 
świecie. Cele i zadania sportu osób 
niepełnosprawnych. Organizacje zajmujące się 
sportem osób niepełnosprawnych w Polsce i na 
świecie. Klasyfikacja medyczna oraz funkcjonalna. 
Niepełnosprawność intelektualna, osoby 
niewidome, niesłyszące. Wybrane dyscypliny 
sportu dla osób z różnymi dysfunkcjami 
fizycznymi, sensorycznymi oraz intelektualnymi.  
Gry sportowe dla niepełnosprawnych. Specyfika 
dyscyplin letnich oraz zimowych uprawianych 
przez osoby niepełnosprawne. Organizacja 
zawodów oraz imprez sportowych dla osób 
niepełnosprawnych.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. K. Klukowski, R. Lewicki (red.): Sport osób 

niepełnosprawnych. Medicina Sportiva, 
Suplement 11 (2); Kraków 2007 

2. Kosmol A. (red.): Teoria i praktyka sportu 
niepełnosprawnych. Wyd. AWF, Warszawa, 
2008; 
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3. Halemba P.,  Harmański R. Turystyka 
wychowanie fizyczne i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych  AWF Katowice 2013 

Uzupełniająca 
1. Kowalczyk M., Szaj Robert., Sport osób 

niepełnosprawnych Stowarzyszenie "Instytut 
Ekoprussia" 2013 

2. Karaskova V. Zabawy ruchowe dla dzieci 
zdrowych i niepełnosprawnych. Gdańsk 2007 

3. Bednarczuk G., Błeszyński J., Kaźmierska - 
Kowalewska K., Adaptowana aktywność 
fizyczna dla fizjoterapeutów, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL 2014 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 
•ćwiczenia medyczne: 18 hGodziny nie 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego: •przygotowanie 
do zajęć, w tym studiowanie literatury -10 h 
• przygotowanie do kolokwium -13 h 
•przygotowanie  prezentacji, dyskusji - 6 h 
•przygotowanie konspektu ćwiczeń - 5h  
Łączny nakład pracy studenta:                    
52 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Gry i zabawy osób niepełnosprawnych 
(do  wyboru) 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin 18h ćwiczenia praktyczne medyczne  

12 Koordynator mgr Marta Bibro 

13 Prowadzący mgr Marta Bibro 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W33 zna gry i zabawy ruchowe 
poprawiające sprawność fizyczną, rozwój 
psychomotoryczny osób niepełnosprawnych. Zna 
zasady prowadzenia gier i zabaw ruchowych z 
osobami niepełnosprawnymi. 
FZ_P1_W36 posiada podstawową wiedzę z 
zakresu niepełnosprawności, zasad jej oceny i 
kwalifikacji do grup.  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U26 potrafi wykorzystać różne gry i 
zabawy w nauczaniu ruchów, kształtowaniu 
zdolności poznawczych, komunikacyjnych osób z 
niepełnosprawnością. 
FZ_P1_U25 potrafi prezentować i uczyć 
prawidłowej techniki ruchu w oparciu o posiadane 
podstawowe umiejętności ruchowe z zakresu 
wybranych form aktywności rekreacyjnej i 
sportowej  
Student w  zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K17 rozumie problemy wynikających z 
czasowej lub trwałej niepełnosprawności.  
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FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
pokaz, filmy szkoleniowe, dyskusja, zadania 
realizowane indywidualnie i zespołowo, 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena na podstawie kolokwium (student musi 
uzyskać minimum 60% punktów), 
przygotowanego referatu, prezentacji, konspektu 
ćwiczeń, poprowadzenie wybranych zajęć. 
Obserwacja ciągła. Samoocena i ocena przez 
kolegów. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia medyczne - zaliczenie z oceną po VI 
semestrze.  
Warunkiem zaliczenia jest obecność (zgodnie z 
regulaminem studiów) oraz aktywny udział w 
zajęciach znajomość wszystkich zagadnień 
teoretycznych i umiejętność ich praktycznej 
interpretacji. Zaliczenie konspektów ćwiczeń z 
wybranych przez prowadzącego  Demonstracja 
prezentacji. Szczegółowe kryteria oceny podaje 
prowadzący na pierwszych zajęciach. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zabawy i gry ruchowe jako środek w procesie 
społecznego, psychicznego i fizycznego rozwoju 
osób z różnymi dysfunkcjami fizycznymi, 
sensorycznymi oraz intelektualnymi  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Cele i zadania gier i zabaw osób 
niepełnosprawnych. Systematyka i metodyka 
nauczania zabaw i gier ruchowych. 
Niepełnosprawność intelektualna, osoby 
niewidome, niesłyszące. Gry i zabawy 
integracyjne. Gry zespołowe. Organizacja imprezy 
integracyjnej z udziałem osób niepełnosprawnych. 
Integracja sensoryczna. Zasady bezpieczeństwa 
podczas prowadzenia zajęć z osobami 
niepełnosprawnymi. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Karaskova V.: Zabawy ruchowe dla dzieci 

zdrowych i niepełnosprawnych. Gdańskie 
wydawnictwo psychologiczne 2010. 

2. Nawara U., Nawara H.: Gry i zabawy 
integracyjne. AWF Wrocław 2003 

3. Urniaż J.: Zabawy i gry ruchowe - przewodnik 
do ćwiczeń cz. 1 i 2, Olsztyn 2005 

Uzupełniająca 
1. Odowska-Szlachcic B.: Metoda integracji 

sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy 
u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu 
nerwowego. Wyd. Harmonia Gdańsk 2010 

2. Bednarczuk G., Błeszyński J., Kaźmierska - 
Kowalewska K., Adaptowana aktywność 
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fizyczna dla fizjoterapeutów, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL 2014 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 
ćwiczenia praktyczne medyczne: 18 h 
Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego:  
 przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie 
literatury -10 h 
przygotowanie do kolokwium -13 h 
przygotowanie  prezentacji, dyskusji - 6 h 
przygotowanie konspektu ćwiczeń - 5h  
Łączny nakład pracy studenta:                    
52 h (2 ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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P R A K T Y K I  

 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Praktyka: asystencka kliniczna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 3 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów wakacje po I roku studiów 

9 Semestr wakacje po 2 semestrze 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 80 h 

12 Koordynator mgr Jolanta Jasińska 

13 Prowadzący mgr Jolanta Jasińska 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z przedmiotów: 
anatomia prawidłowa człowieka, biomechanika 
oraz podstawowych zagadnień z przedmiotów  
fizjologia, kinezyterapia i fizykoterapia. Znajomość 
zasad BHP w miejscu pracy fizjoterapeuty, 
znajomość praw pacjenta oraz praw i obowiązków 
pracowników placówek ochrony zdrowia, w tym 
fizjoterapeutów.  
Umiejętność rozpoznania stanów zagrożenia życia i 
udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej. 
 

18 Efekty kształcenia 

Student 
w zakresie wiedzy:   
FZ_P1_W 34 Zna teoretyczne, metodyczne i 
praktyczne podstawy kinezyterapii, w odniesieniu 
do fizjoterapii klinicznej. 
FZ_P1_W 35 Zna teoretyczne, metodyczne i 
praktyczne podstawy fizykoterapii, w odniesieniu 
do fizjoterapii klinicznej. 
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W zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 26 Potrafi wykorzystać różne formy 
aktywności  w nauczaniu ruchów oraz planowaniu                        
i kontrolowaniu procesu opanowania umiejętności 
ruchowych przez chorych oddziału szpitalnego.  
FZ_P1_U 09 Potrafi komunikować się z osobami w 
każdym wieku, specjalistami w zakresie fizjoterapii, 
pacjentami i ich rodziną w zakresie doskonalenia i 
korygowania elementów procesu rehabilitacji   w 
oddziale szpitalnym. 
W zakresie kompetencji społecznych: 
FZ_P1_K 04 Potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej lub specjalisty. 
FZ_P1_K 06 Okazuje szacunek wobec pacjenta, 
współpracowników oraz pracowników 
poszczególnych grup zawodowych  w lecznictwie 
szpitalnym.  
FZ_P1_K 07 Dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Pokaz, studium przypadku, obserwacja 
rzeczywistych sytuacji problemowych 
rozwiązywanych przez opiekuna praktyki na 
oddziale szpitalnym. Asystowanie podczas 
wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych 
wykonywanych na oddziale szpitalnym. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy i praktycznych umiejętności 
studenta na podstawie obserwacji w trakcie 
realizacji powierzonych zadań w czasie odbywania 
praktyki na oddziale szpitalnym.  
Opinia opiekuna praktyk, pacjenta, oraz innych 
współpracowników na temat studenta. 
Ocena dokumentacji prowadzonej przez studenta 
w czasie praktyk (dzienniczek praktyk). 
 
Student otrzymuje od 0-3 punktów za każdy 
osiągnięty efekt kształcenia w obrębie obszarów 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 
Punkty są sumowane i odnoszone do kryteriów 
procentowych: 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 
 
Jeśli student z jakiegokolwiek efektu kształcenia 
uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę 
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niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia           
z zajęć praktycznych. 
 
Kryteria oceny wiedzy: 
3.pkt.: student posiada rozległą wiedzę z podstaw 
kinezyterapii i fizykoterapii, potrafi odnieść ją do 
fizjoterapii klinicznej. Uzasadnia swoje opinie i 
poglądy.  
2 pkt. student poprawnie stosuje wiadomości z 
zakresu kinezyterapii i fizykoterapii do 
rozwiązywania typowych problemów pacjenta 
przebywającego na oddziale  szpitalnym.  Wymaga 
niewielkiego ukierunkowania przez nauczyciela do 
rozwiązywania nowych problemów, poprawnie 
uzasadnia swoje opinie i poglądy.  
1 pkt.: wymaga wyjaśnień ze strony opiekuna 
praktyki, rozwiązuje problemy o średnim stopniu 
trudności, niektóre wypowiedzi są błędne  
0 pkt. : pomimo pomocy nauczyciela ma trudności 
z prezentowaniem wiadomości oraz 
rozwiązywaniem problemów nawet o małym 
stopniu trudności.  
 
Kryteria oceny umiejętności: 
3 pkt. – w czynnościach rehabilitacyjnych, pod 
nadzorem opiekuna praktyki trafnie potrafi 
wykorzystać różne formy aktywności  w nauczaniu 
ruchów oraz planowaniu  i kontrolowaniu procesu 
opanowania umiejętności ruchowych przez chorych 
oddziału szpitalnego, bardzo dobrze komunikuje się 
z osobami w każdym wieku, specjalistami w 
zakresie fizjoterapii, pacjentami i ich rodziną w 
zakresie doskonalenia i korygowania elementów 
procesu rehabilitacji   w oddziale szpitalnym. 
2 pkt. – w czynnościach rehabilitacyjnych, z 
niewielką pomocą opiekuna praktyki potrafi 
wykorzystać różne formy aktywności  w nauczaniu 
ruchów oraz planowaniu  i kontrolowaniu procesu 
opanowania umiejętności ruchowych przez chorych 
oddziału szpitalnego, dobrze komunikuje się z 
osobami w każdym wieku, specjalistami w zakresie 
fizjoterapii, pacjentami i ich rodziną w zakresie 
doskonalenia i korygowania elementów procesu 
rehabilitacji   w oddziale szpitalnym. 
1 pkt. – w czynnościach rehabilitacyjnych, po 
ukierunkowaniu przez opiekuna praktyki potrafi 
wykorzystać różne formy aktywności  w nauczaniu 
ruchów oraz planowaniu  i kontrolowaniu procesu 
opanowania umiejętności ruchowych przez chorych 
oddziału szpitalnego, dostateczna komunikacja się 
z osobami w każdym wieku, specjalistami w 
zakresie fizjoterapii, pacjentami i ich rodziną w 
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zakresie doskonalenia i korygowania elementów 
procesu rehabilitacji w oddziale szpitalnym. 
0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 
 
Kryteria oceny kompetencji społecznych 
3 pkt. – kompetencje osiągnięte w stopniu bardzo 
dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą, 
samodzielną realizację zadań zawodowych, student 
zawsze przestrzega stosowane kryteria. 
2 pkt. – kompetencje osiągnięte w stopniu dobrym, 
pozwalającym na dobrą, samodzielną realizację 
zadań zawodowych, student prawie zawsze 
przestrzega stosowane kryteria. 
1pkt. – osiągnięcie kompetencji w stopniu 
dostatecznym, student częściowo stosował 
kompetencję do realizacji zadań zawodowych, 
student częściowo przestrzega stosowane kryteria, 
wymaga ukierunkowania nauczyciela. 
0 pkt. – brak zachowań wskazujących na 
osiągnięcie danej kompetencji i wykorzystywanie 
do realizacji zadań zawodowych. Student wymaga 
ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz 
kształtowania właściwych zachowań.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Wpis do dokumentacji studiów 
- semestr 3  rok II.  
Zaliczenie na podstawie 100% obecności, karty 
oceny studenta i dokumentacji z odbytej praktyki 
/karta oceny, dzienniczek praktyk /. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zapoznanie się ze specyfiką pracy oddziału 
szpitalnego. Obserwacja i asystowanie podczas 
poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych na 
oddziale szpitalnym.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zapoznanie się ze specyfiką pracy oddziału chorób 
wewnętrznych. Zapoznanie się ze specyfiką pracy 
fizjoterapeuty na oddziale szpitalnym. 
Asystowanie i pomoc podczas pionizacji chorego w 
łóżku i na stole pionizacyjnym. Asystowanie i 
pomoc podczas wykonywania zabiegów fizykalnych 
na oddziale szpitalnym  lub szpitalnej pracowni 
fizjoterapii. Asystowanie i pomoc podczas nauki 
chodzenia. Asystowanie i pomoc w wykonywaniu 
przez chorego czynności dnia codziennego. 
Asystowanie i pomoc przy nauce chorego 
poruszania się na wózku inwalidzkim. Asystowanie 
i pomoc choremu w drodze na badania 
diagnostyczne i poszczególne zabiegi 
fizjoterapeutyczne/ terapeutyczne (za zgodą 
lekarza lub fizjoterapeuty). 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna. T. 

I i II. Urban &Partner. Wrocław 2003 
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2. Mika T. , Kasprzak W.: Fizykoterapia. PZWL 
Warszawa 2013 

3. Rosławski A., Skolimowski T. : Technika 
wykonywania ćwiczeń leczniczych. PZWL 
2014 

Uzupełniająca 
1.    Nowotny  J: Edukacja i reedukacja ruchowa.      
Wyd. Kasper 2003 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego: 
Godziny przewidziane planem studiów: 80h 
 
Łączny nakład pracy studenta:80h (3ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  3 ECTS 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Praktyka: pracownia kinezyterapii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 3 ECTS   

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów wakacyjna po I roku studiów 

9 Semestr wakacyjna  po 2 semestrze 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 96h 

12 Koordynator mgr Jolanta Jasińska 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z przedmiotów: 

anatomia prawidłowa człowieka, biomechanika oraz 
podstawowych zagadnień z przedmiotów  fizjologia i 
kinezyterapia.  

Umiejętność rozpoznania stanów zagrożenia życia i 
udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej.   

18 
Efekty kształcenia 

 

Student w zakresie  wiedzy:  

FZ_P1_W26 posiada wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty /pracowni kinezyterapii/ 

FZ_P1_W34  zna teoretyczne, metodyczne, 
praktyczne podstawy kinezyterapii w odniesieniu do 
kinezyterapii ambulatoryjnej 

Student w zakresie  umiejętności: 

FZ_P1_U01 umie samodzielnie wykonywać 
podstawowe zabiegi z zakresu kinezyterapii  w 
rehabilitacji ambulatoryjnej 
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FZ_P1_U05 umie posługiwać się sprzętem 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii  

FZ_P1_U23 potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną związaną z zawodem fizjoterapeuty, 
obowiązującą w lecznictwie ambulatoryjnym 

Student w zakresie  kompetencji społecznych: 

FZ_P1_K02 orientuje się na bieżąco w tendencjach  

i kierunkach rozwoju współczesnej kinezyterapii  

FZ_P1_K04 potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej lub specjalisty 

FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjentów i 
ich rodzin oraz innych członków zespołu 
terapeutycznego  

FZ_P1_K22 przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia  oraz wszelkich praw pacjenta 

19 Stosowane metody dydaktyczne Pokaz, objaśnienie, analiza przypadków, dyskusja,  
prelekcja,  praca z pacjentem. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

 

Ocena praktycznych umiejętności studenta na 
podstawie obserwacji w trakcie praktycznej realizacji 
zabiegów kinezyterapeutycznych w gabinetach 
rehabilitacji. 

Ocena dokumentacji prowadzonej przez studenta  

w czasie praktyk (dzienniczek praktyk). 

 

Student otrzymuje od 0-3 punktów, za każdy  

osiągnięty efekt kształcenia w obrębie obszarów  

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

Punkty są sumowane i odnoszone do kryteriów 

procentowych: 

100-90 % – max ilości punktów - bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów -  plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów - dobry 
70 – 66% – max ilości punktów - plus dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów -  dostateczny 

*Jeśli student z jakiegokolwiek efektu kształcenia 
uzyska 0 punktów, otrzymuje ocenę niedostateczną i 
nie może uzyskać zaliczenia z zajęć praktycznych. 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

3 pkt.- posiada obszerną wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty /pracowni kinezyterapii/, zna bardzo 
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dobrze teoretyczne, metodyczne i praktyczne 
podstawy kinezyterapii. Samodzielnie posługuje się 
posiadanymi wiadomościami, poprawnie uzasadnia 
swoje opinie 

2 pkt.- posiada wiedzę z zakresu przestrzegania 
zasad BHP w miejscu pracy fizjoterapeuty /pracowni 
kinezyterapii/, zna teoretyczne, metodyczne i 
praktyczne podstawy kinezyterapii. Wymaga 
ukierunkowania ale poprawnie uzasadnia swoje 
opinie 

1 pkt.- posiada ograniczoną wiedzę  z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty/pracowni kinezyterapii/, w słabym 
stopniu zna teoretyczne,  metodyczne i praktyczne 
podstawy kinezyterapii, wymaga wyjaśnień i pomocy 
przy prezentowaniu wiadomości, niektóre 
wypowiedzi bywają błędne 

0 pkt.- nie posiada wiedzy z zakresu przestrzegania 
zasad BHP w miejscu pracy fizjoterapeuty /pracowni 
kinezyterapii/, nie zna teoretycznych, metodycznych 
i praktycznych podstaw kinezyterapii, mimo pomocy 
ma  trudności z prezentowaniem wiadomości i 
rozwiązywaniem problemów nawet o małym stopniu 
trudności 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

3 pkt.-  umie samodzielnie, zgodnie z procedurą  
wykonywać podstawowe zabiegi z zakresu 
kinezyterapii, posługiwać się sprzętem i aparaturą 
stosowaną w kinezyterapii, potrafi prawidłowo  
prowadzić dokumentację medyczną związaną z 
zawodem fizjoterapeuty  obowiązującą w lecznictwie 
ambulatoryjnym 

2pkt.- umie wykonywać podstawowe zabiegi z 
zakresu kinezyterapii,  posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii, potrafi   
prowadzić dokumentację medyczną związaną z 
zawodem fizjoterapeuty  obowiązującą w lecznictwie 
ambulatoryjnym 

1 pkt.-  wymaga ukierunkowania i  pomocy  przy 
wykonywaniu  podstawowych zabiegów z zakresu 
kinezyterapii, przy posługiwaniu się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii, potrafi z 
pomocą prowadzić dokumentację medyczną 
związaną z zawodem fizjoterapeuty  obowiązującą w 
lecznictwie ambulatoryjnym  
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0 pkt.- nie umie samodzielnie wykonywać 
podstawowych zabiegów z zakresu kinezyterapii, nie 
potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą 
stosowaną w kinezyterapii, nie umie samodzielnie 
prowadzić dokumentacji medycznej związanej z 
zawodem fizjoterapeuty, obowiązującej w 
lecznictwie ambulatoryjnym  

Kryteria oceny kompetencji społecznych 
studenta: 

3 pkt.- wykazuje duże zainteresowanie 
najnowszymi tendencjami i kierunkami rozwoju 
współczesnej kinezyterapii, rozumie konieczność 
doskonalenia zawodowego,  posiada bardzo dobry 
kontakt z pacjentem, okazuje szacunek wobec 
pacjentów i ich rodzin oraz członków zespołu 
terapeutycznego, w sytuacjach trudnych  zwraca się 
o pomoc do osoby bardziej doświadczonej lub 
specjalisty, w każdej sytuacji  przestrzega tajemnicy 
dotyczącej stanu zdrowia  oraz wszelkich praw 
pacjenta 

2 pkt.-  wykazuje zainteresowanie najnowszymi 
tendencjami i kierunkami rozwoju współczesnej 
kinezyterapii, okazuje szacunek wobec pacjentów i 
ich rodzin oraz członków zespołu terapeutycznego, 
potrafi zwrócić się o pomoc do osoby bardziej 
doświadczonej lub specjalisty, przestrzega tajemnicy 
dotyczącej stanu zdrowia  oraz wszelkich praw 
pacjenta 

1 pkt.- wykazuje niewielkie zainteresowanie 
najnowszymi tendencjami i kierunkami rozwoju 
współczesnej kinezyterapii, niewielkim stopniu 
okazuje szacunku wobec pacjentów i ich rodzin oraz 
członków zespołu terapeutycznego,  nie chętnie 
zwraca się o pomoc do osoby bardziej 
doświadczonej lub specjalisty, ma problemy z 
przestrzeganiem   tajemnicy dotyczącej stanu 
zdrowia  oraz innych praw pacjenta 

0 pkt.- nie wykazuje zainteresowania najnowszymi 
tendencjami i kierunkami rozwoju współczesnej 
kinezyterapii, nie okazuje szacunku wobec 
pacjentów i ich rodzin oraz członków zespołu 
terapeutycznego, mimo trudności nie potrafi zwrócić 
się o pomoc do osoby bardziej doświadczonej lub 
specjalisty, nie przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia  oraz innych praw pacjenta 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną. Wpis do dokumentacji studiów - 
semestr 3  rok II.  
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Zaliczenie na podstawie 100% obecności, oceny z 
karty oceny studenta w zakresie wiedzy, 
umiejętności  i kompetencji społecznych 
wystawionej przez opiekuna praktyk z ramienia 
placówki, w której realizowana jest praktyka i 
dokumentacji z odbytej praktyki /karta oceny, 
dzienniczek praktyk/.  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zapoznanie ze specyfiką pracy w pracowni 
kinezyterapii. 

Praktyczna realizacja ćwiczeń: biernych, czynno-
biernych, wspomaganych, redresyjnych, czynnych w 
odciążeniu, czynnych w odciążeniu z oporem, 
wyciągów kręgosłupa, wyciągów redresyjnych 
kończyn, izometrycznych, synergistycznych, 
równoważnych, oddechowych, relaksacyjnych, 
ogólnousprawniających. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Praktyka w pracowni kinezyterapii: 

Zapoznanie z placówką rehabilitacji ambulatoryjnej, 
zasadami jej funkcjonowania, profilem działalności  i 
przepisami BHP. 
Zapoznanie się z dostępnym w pracowni sprzętem 
rehabilitacyjnym, nauka  praktycznej obsługi 
aparatury. 
Objaśnienie i nauka prowadzenia dokumentacji 
medycznej w pracowni kinezyterapii. 
Analiza zleceń lekarskich pod kontem planowania 
sposobu usprawniania i doboru metod. 
Zwrócenie uwagi na budowanie właściwych relacji z 
pacjentem, z rodziną pacjenta, współpracownikami  
z zespołu rehabilitacyjnego. 
Informowanie studentów o konieczności ciągłego 
doskonalenia zawodowego. 
Asystowanie i realizacja pod nadzorem opiekuna 
praktyk  ćwiczeń  kinezyterapeutycznych z zakresu: 
- ćwiczenia bierne właściwe, 
- ćwiczenia bierne redresyjne, 
- wyciągi redresyjne kończyn, 
- ćwiczenia wspomagane, samowspomagane , 
- ćwiczenia czynno-bierne, 
- ćwiczenia czynne w odciążeniu kończyn górnych,  
dolnych i kręgosłupa, 
- ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem kończyn  
górnych i dolnych, 
- ćwiczenia izometryczne, 
- ćwiczenia synergistyczne, 
- ćwiczenia  ogólnousprawniające indywidualne 
i grupowe, 
- ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, 
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- ćwiczenia rozluźniające, 
- ćwiczenia relaksacyjne, 
- ćwiczenia oddechowe. 

24 
Literatura podstawowa  

 i uzupełniająca 

Podstawowa: 

1. Skolimowski T.: Technika wykonywania ćwiczeń 

     leczniczych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000. 

2. Kilar J. i wsp.: Badanie narządu ruchu. PZWL, 

    Warszawa 2000. 

3. Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. T. 1 i 2. 

    Wyd. Kasper, Kraków 2002. 

4.  Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Cz. I i II. 

    Wyd. AWF Katowice 2000. 

Uzupełniająca: 

1. Zembaty A.:Zarys podstaw teoretycznych i 

   diagnostyka w kinezyterapii Wyd. Kasper,  

   Kraków 2002. 

2. Nowotny J.: Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach 

    narządu ruchu. AWF Katowice 2000. 

3. Petty Nicola: Badanie i ocena narządu ruchu, 

   Elsevier Urban &Partner. Wrocław 2010. 

4. Ilias Dumas: Metodyka i technika ćwiczeń 

    leczniczych w kinezyterapii :Wrocław 2013 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny nie wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego:  96h  3ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia   
o charakterze praktycznym 3 ECTS 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Praktyka: pracownia kinezyterapii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 1 ECTS   

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów wakacyjna  po II roku studiów 

9 Semestr wakacyjna po 4 semestrze 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 64h 

12 Koordynator mgr Jolanta Jasińska 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, biomechanika,  fizjologia, 
kinezyterapia, diagnostyka narządu ruchu,  
podstawy terapii manualnej, patologia ogólna, 
podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii, 
neurologii, chirurgii i onkologii, kardiologii i 
pulmunologii, geriatrii. 

Umiejętność rozpoznania stanów zagrożenia życia i 
udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej .  

 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie  wiedzy:  

FZ_P1_W26 student posiada wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty /pracowni kinezyterapii/ 

FZ_P1_W34 student zna teoretyczne, metodyczne, 
praktyczne podstawy kinezyterapii 

FZ_P1_W14 zna zakres i zasady badań 
funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych dla 
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doboru środków fizjoterapii, wykonywania zabiegów 
oraz stosowania technik i metod fizjoterapii  

Student w zakresie  umiejętności: 

FZ_P1_U01 umie samodzielnie wykonywać 
podstawowe zabiegi z zakresu kinezyterapii  z 
elementami terapii manualnej 

FZ_P1_U05 umie posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii  

FZ_P1_U23 potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną związaną z zawodem fizjoterapeuty 
obowiązującą w pracowni kinezyterapii 

FZ_P1_U24  potrafi planować , projektować i 
realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii  na bazie zlecenia lekarskiego 

Student w zakresie kompetencji społecznych: 

FZ_P1_K02 orientuje się na bieżąco w tendencjach  

i kierunkach rozwoju współczesnej kinezyterapii  

FZ_P1_K04 potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej lub specjalisty 

FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjentów i 
ich rodzin oraz innych członków zespołu 
terapeutycznego 

FZ_P1_K22 Przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia  oraz wszelkich praw pacjenta. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Pokaz, objaśnienie, analiza przypadków, dyskusja,  
prelekcja,  praca z pacjentem. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena praktycznych umiejętności studenta na 
podstawie obserwacji w trakcie praktycznej realizacji 
zabiegów kinezyterapeutycznych. 

Ocena dokumentacji prowadzonej przez studenta  

w czasie praktyk (dzienniczek praktyk). 

 

Student otrzymuje od 0-3 punktów, za każdy  

osiągnięty efekt kształcenia w obrębie obszarów  

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

Punkty są sumowane i odnoszone do kryteriów  

procentowych: 

100-90 % – max ilości punktów - bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów - dobry 
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70 – 66% – max ilości punktów - plus dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów -  dostateczny 

*Jeśli student z jakiegokolwiek efektu kształcenia 
uzyska  

0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie 
może  

uzyskać zaliczenia z zajęć praktycznych. 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

3 pkt.- posiada obszerną wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty /pracowni kinezyterapii/, zna bardzo 
dobrze teoretyczne, metodyczne i praktyczne 
podstawy kinezyterapii, trafnie przedstawia zakres i 
zasady badań funkcjonalnych i wydolnościowych 
niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii, 
wykonywania zabiegów oraz stosowania technik i 
metod fizjoterapii, samodzielnie posługuje się 
posiadanymi wiadomościami, poprawnie uzasadnia 
swoje opinie 

2 pkt.- posiada wiedzę z zakresu przestrzegania 
zasad BHP w miejscu pracy fizjoterapeuty /pracowni 
kinezyterapii/, zna teoretyczne, metodyczne i 
praktyczne podstawy kinezyterapii, zna zakres i 
zasady badań funkcjonalnych i wydolnościowych 
niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii, 
wykonywania zabiegów oraz stosowania technik i 
metod fizjoterapii, wymaga ukierunkowania ale 
poprawnie uzasadnia swoje opinie 

1 pkt.- posiada ograniczoną wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty 

/pracowni kinezyterapii/, w słabym stopniu zna 
teoretyczne,  metodyczne i praktyczne podstawy 
kinezyterapii, ma trudności z przedstawianiem 
zakresu 

i zasad badań funkcjonalnych i wydolnościowych 
niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii, 
wykonywania zabiegów oraz stosowania technik i 
metod fizjoterapii, wymaga wyjaśnień i pomocy przy 
prezentowaniu wiadomości, niektóre wypowiedzi 
bywają błędne 

0pkt.- nie posiada wiedzy z zakresu przestrzegania 
zasad BHP w miejscu pracy fizjoterapeuty /pracowni 
kinezyterapii/, nie zna teoretycznych, metodycznych  
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i praktycznych podstaw kinezyterapii, zakresu i 
zasad podstawowych badań funkcjonalnych i 
wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków 
fizjoterapii, wykonywania zabiegów oraz stosowania 
technik i metod fizjoterapii, mimo pomocy ma  
trudności z prezentowaniem wiadomości i 
rozwiązywaniem problemów nawet o małym stopniu 
trudności 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

3 pkt.- umie samodzielnie, zgodnie z procedurą  
wykonywać podstawowe zabiegi z zakresu 
kinezyterapii, sprawnie posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną  

w kinezyterapii, potrafi prawidłowo  prowadzić 
dokumentację medyczną związaną z zawodem 
fizjoterapeuty obowiązującą w pracowni 
kinezyterapii,  potrafi trafnie planować , projektować 
i realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii  na bazie zlecenia lekarskiego  

2pkt.- umie wykonywać podstawowe zabiegi z 
zakresu kinezyterapii,  posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii, potrafi   
prowadzić dokumentację medyczną związaną z 
zawodem fizjoterapeuty obowiązującą w pracowni 
kinezyterapii,  planować , projektować i realizować 
programy terapeutyczne z zakresu kinezyterapii  na 
bazie zlecenia lekarskiego 

1 pkt.- wymaga ukierunkowania i  pomocy przy 
wykonywaniu  podstawowych zabiegów z zakresu 
kinezyterapii, przy posługiwaniu się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii, potrafi z 
pomocą prowadzić dokumentację medyczną 
związaną z zawodem 

fizjoterapeuty obowiązującą w pracowni 
kinezyterapii,  wymaga pomocy i ukierunkowania 
przy planowaniu, projektowaniu i realizacji 
programów terapeutycznych z zakresu kinezyterapii  
na bazie zlecenia lekarskiego 

0 pkt,- nie umie samodzielnie wykonywać 
podstawowych zabiegów z zakresu kinezyterapii,  
posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowaną w 
kinezyterapii, nie potrafi prowadzić dokumentacji 
medycznej związanej z zawodem fizjoterapeuty 
obowiązującej w pracowni kinezyterapii,  nie potrafi 
planować, projektować i realizować programów 
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terapeutycznych z zakresu kinezyterapii  na bazie 
zlecenia lekarskiego  

Kryteria oceny kompetencji społecznych 
studenta: 

3 pkt.- wykazuje duże zainteresowanie 
najnowszymi tendencjami i kierunkami rozwoju 
współczesnej kinezyterapii, rozumie konieczność 
doskonalenia zawodowego,  posiada bardzo dobry 
kontakt z pacjentem, okazuje szacunek wobec 
pacjentów i ich rodzin oraz członków zespołu 
terapeutycznego, w sytuacjach trudnych  zwraca się 
o pomoc do osoby bardziej doświadczonej lub 
specjalisty, w każdej sytuacji  przestrzega tajemnicy 
dotyczącej stanu zdrowia  oraz wszelkich praw 
pacjenta 

2pkt.-  wykazuje zainteresowanie najnowszymi 
tendencjami i kierunkami rozwoju współczesnej 
kinezyterapii, okazuje szacunek wobec pacjentów i 
ich rodzin oraz członków zespołu terapeutycznego, 
potrafi zwrócić się o pomoc do osoby bardziej 
doświadczonej lub specjalisty, przestrzega tajemnicy 
dotyczącej stanu zdrowia  oraz wszelkich praw 
pacjenta 

1 pkt.-   wykazuje niewielkie zainteresowanie 
najnowszymi tendencjami i kierunkami rozwoju 
współczesnej kinezyterapii, w niewielkim stopniu 
okazuje szacunku wobec pacjentów i ich rodzin oraz 
członków zespołu terapeutycznego,  nie chętnie 
zwraca się o pomoc do osoby bardziej 
doświadczonej lub specjalisty, ma problemy z 
przestrzeganiem   tajemnicy dotyczącej stanu 
zdrowia  oraz innych praw pacjenta 

0 pkt.- nie wykazuje zainteresowania najnowszymi 
tendencjami i kierunkami rozwoju współczesnej 
kinezyterapii, nie okazuje szacunku wobec 
pacjentów i ich rodzin oraz członków zespołu 
terapeutycznego, mimo trudności nie potrafi zwrócić 
się o pomoc do osoby bardziej doświadczonej lub 
specjalisty, nie przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia  oraz innych praw pacjenta 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Wpis do dokumentacji studiów - 
semestr 5  rok III.  

Zaliczenie na podstawie 100% obecności, oceny z 
karty oceny studenta w zakresie wiedzy, 
umiejętności   
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i kompetencji społecznych wystawionej przez 
opiekuna praktyk z ramienia placówki, w której 
realizowana jest praktyka i dokumentacji z odbytej 
praktyki /karta oceny, dzienniczek praktyk/.  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zapoznanie ze specyfiką pracy w pracowni 
kinezyterapii. 

Praktyczna realizacja ćwiczeń: biernych, czynno-
biernych, wspomaganych, redresyjnych, czynnych w 
odciążeniu, czynnych w odciążeniu z oporem, 
czynnych wolnych, czynnych oporowych,   wyciągów 
kręgosłupa, wyciągów redresyjnych kończyn, 
izometrycznych, synergistycznych, równoważnych, 
oddechowych, relaksacyjnych, 
ogólnousprawniających,  wybranych metod 
terapeutycznych, analiza, nauka i doskonalenie 
chodu.   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Praktyka w pracowni kinezyterapii: 

Zapoznanie z placówką i  pracownią kinezyterapii,  
zasadami jej funkcjonowania, profilem działalności   

i przepisami BHP. 

Zapoznanie się z dostępnym w pracowni sprzętem 
rehabilitacyjnym, nauka  praktycznej obsługi 
aparatury. 

Objaśnienie i nauka prowadzenia dokumentacji 
medycznej w pracowni kinezyterapii. 

Analiza zleceń lekarskich pod kontem planowania 
sposobu usprawniania i doboru metod. 

Zwrócenie uwagi na budowanie właściwych relacji  

z pacjentem, z rodziną pacjenta, współpracownikami  

z zespołu rehabilitacyjnego. 

Informowanie studentów o konieczności ciągłego 
doskonalenia zawodowego.  

Samodzielna realizacja pod nadzorem opiekuna 
praktyk  ćwiczeń  kinezyterapeutycznych z zakresu: 

- ćwiczenia bierne właściwe, 

- ćwiczenia bierne redresyjne, 

- ćwiczenia wspomagane, samowspomagane, 

- ćwiczenia czynno-bierne, 

- wyciągi kręgosłupa, wyciągi redresyjne kończyn, 

- ćwiczenia czynne w odciążeniu kończyn górnych, 

  dolnych i kręgosłupa, 
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- ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem kończyn 

  górnych 

- ćwiczenia czynne wolne, 

- ćwiczenia czynne z oporowe, 

- ćwiczenia na trenażerach, 

- trening oporowy, 
- ćwiczenia izometryczne,  

- ćwiczenia synergistyczne, 

- ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne i 
grupowe, 

- ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, 

- ćwiczenia rozluźniające, 

- ćwiczenia oddechowe, 

- ćwiczenia relaksacyjne 

-  elementy podstawowych  metod terapeutycznych, 

  (PIR , PNF, NDT-Bobath, Vojty, McKenzie), 

- podstawowe techniki masażu jako przygotowanie 
do 

  zabiegów kinezyterapeutycznych, 

- pomoc podczas nauki i doskonalenia chodu przy 

  pomocy balkonika, kul lub innego sprzętu 

  pomocniczego. 

 

24 
Literatura podstawowa  

 i uzupełniają 

Podstawowa: 

1. Skolimowski T.: Technika wykonywania ćwiczeń 

     leczniczych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000. 

2. Kilar J. i wsp.: Badanie narządu ruchu. PZWL, 

    Warszawa 2000. 

3. Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. T. 1 i 2. 

    Wyd. Kasper, Kraków 2002. 

4.  Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Cz. I i II. 

    Wyd. AWF Katowice 2000. 

Uzupełniająca: 

1. Zembaty A.:Zarys podstaw teoretycznych i 

   diagnostyka w kinezyterapii Wyd. Kasper,  
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   Kraków 2002. 

2. Nowotny J.: Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach 

    narządu ruchu. AWF Katowice 2000. 

3. Petty Nicola: Badanie i ocena narządu ruchu, 

   Elsevier Urban &Partner. Wrocław 2010. 

4. Ilias Dumas: Metodyka i technika ćwiczeń 

    leczniczych w kinezyterapii :Wrocław 2013 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny nie wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego:  64h  1ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia   
o charakterze praktycznym 1 ECTS 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Praktyka: pracownia fizykoterapii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS  

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów wakacje po II roku studiów 

9 Semestr wakacje po 4 semestrze 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 88h 

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący mgr Aldona Kania, mgr Dorota Ogarek, mgr Edyta 
Gondek, mgr Marta Bibro, dr Tomasz Załęcki 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z przedmiotów: 
fizykoterapia, anatomia prawidłowa człowieka, 
fizjologia, patologia. Umiejętność rozpoznania 
stanów zagrożenia życia i udzielania medycznej 
pomocy przedlekarskiej.  Znajomość zasad BHP     
w miejscu pracy fizjoterapeuty, znajomość praw 
pacjenta oraz praw i obowiązków pracowników 
placówek ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W23 zna wskazania i przeciwwskazania 
oraz skutki uboczne zabiegów 
fizykoterapeutycznych , potrafi opisać  i wyjaśnić 
mechanizm ich oddziaływania  
FZ_P1_W32  posiada wiedzę na temat rodzajów 
energii stosowanej w fizykoterapii,  
FZ_P1_W35 zna teoretyczne, metodyczne                
i praktyczne podstawy fizykoterapii w odniesieniu 
do fizjoterapii ambulatoryjnej   
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U02, U04 umie samodzielnie wykonywać 
zabiegi z zakresu fizykoterapii u osób z chorobami 
i dysfunkcjami różnych narządów i układów, 
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stosownie do ich stanu klinicznego                          
i funkcjonalnego  
FZ_P1_U06 umie posługiwać się sprzętem                    
i aparaturą stosowaną w gabinetach fizykoterapii  
FZ_P1_U08 potrafi pracować w zespole 
interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość 
opieki nad pacjentem 
FZ_P1_U09 potrafi komunikować się z osobami      
w każdym wieku, specjalistami w zakresie 
fizjoterapii, pacjentami  
FZ_P1_U23 potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną związaną z zawodem fizjoterapeuty, 
obowiązującą w gabinetach fizykoterapii 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K02 orientuje się na bieżąco                      
w tendencjach i kierunkach rozwoju współczesnej 
fizykoterapii 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta,  
FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę  
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę  
FZ_P1_K20 stosuje zasady bezpieczeństwa              
i higieny pracy obowiązujące w gabinetach 
fizykoterapii 
FZ_P1_K22 przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia oraz wszelkich praw pacjenta                      
FZ_P1_K23 stosuje zasady etyczne obowiązujące      
w zawodzie fizjoterapeuty. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Metody praktyczne: instruktaż ,metoda pokazu            
i obserwacji, praktyczne wykonywanie zabiegów- 
praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej.  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy i umiejętności studenta na 
podstawie obserwacji w trakcie praktycznej 
realizacji zabiegów fizykoterapeutycznych w 
gabinetach fizykoterapii, opinia opiekuna praktyk, 
pacjenta oraz innych współpracowników, na temat 
studenta. Ocena dokumentacji prowadzonej przez 
studenta w czasie praktyk (dzienniczek praktyk ). 
Student otrzymuje od 0-3 pkt za każdy osiągnięty 
efekt kształcenia  w obrębie obszarów wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. Punkty są 
sumowane i odnoszone do kryteriów 
procentowych. 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 
60 -65% – max ilości punktów – dostateczny  
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Jeśli student z jakiegokolwiek efektu kształcenia 
uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną  
i nie może uzyskać zaliczenia z zajęć praktycznych. 
Kryteria oceny wiedzy studenta: 
3 pkt. –posiada rozległą wiedzę, zna wskazania       
i przeciwwskazania oraz skutki uboczne zabiegów 
fizykoterapeutycznych , samodzielnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami do 
realizowania powierzonych zadań, poprawnie 
uzasadnia swoje opinie  i poglądy 
2 pkt. - poprawnie stosuje wiadomości do 
realizowania typowych zabiegów 
fizykoterapeutycznych, wymaga ukierunkowania 
nauczyciela do rozwiązywania nowych problemów, 
poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy  
1 pkt. – wymaga wyjaśnień, realizuje zadania          
o średnim stopniu trudności, niektóre wypowiedzi 
są błędne  
0 pkt. – pomimo pomocy nauczyciela ma trudności  
z wykorzystaniem wiadomości oraz realizacją  
zadań nawet o małym stopniu trudności 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
3 pkt. – zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie        
z procedurą i metodyką,  zapewniające wysoką 
jakość realizacji zabiegów fizykoterapeutycznych  
2 pkt – zadanie wykonane z niewielkim 
ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie  
z procedurą i metodyką  
1pkt. – wykonanie zadania wymagało 
ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane 
zgodnie z metodyką  
0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 
Kryteria oceny kompetencji społecznych 
studenta: 
3 pkt. – kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo 
dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą, 
samodzielną realizację zadań zawodowych, 
student zawsze przestrzega stosowane kryteria 
2 pkt. – kompetencja osiągnięta w stopniu 
dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną 
realizację zadań zawodowych, student prawie 
zawsze przestrzega stosowane kryteria 
1pkt. – osiągnięcie kompetencji w stopniu 
dostatecznym, student częściowo stosował 
kompetencję do realizacji zadań zawodowych, 
student częściowo przestrzega stosowane kryteria, 
wymaga ukierunkowania nauczyciela 
0 pkt. – brak zachowań wskazujących na 
osiągnięcie danej kompetencji i wykorzystywanie 
do realizacji zadań zawodowych. Student 
wymagająca ukierunkowania i nadzoru nauczyciela 
oraz kształtowania właściwych zachowań. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną. Zaliczenie na podstawie 
frekwencji ( 100 % obecności ) i dokumentacji z 
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odbytej praktyki ( karta oceny, dzienniczek 
praktyk ) .  
Wpis do dokumentacji studiów sem. V rok III. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Praktyczna realizacja zabiegów z zakresu: 
termoterapii ,światłolecznictwa ,elektroterapii 
impulsowego pola magnetycznego niskiej 
częstotliwości, pól wielkiej częstotliwości, 
sonoterapii, masażu klasycznego                             
i przyrządowego, hydroterapii i balneoterapii. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Praktyka w pracowni fizykoterapii 
- Pomoc w przygotowaniu i wykonywaniu 
zabiegów oraz samodzielna realizacja zabiegów 
fizjoterapeutycznych , zgodnie  z procedurą                   
i metodyką zabiegów oraz z uwzględnieniem 
przeciwwskazań i środków ostrożności z zakresu: 
- Termoterapia 
ciepłolecznictwo (okłady cieplne, zabiegi 
parafinowe), krioterapia 
- Światłolecznictwo 
promieniowanie podczerwone  i widzialne, 
promieniowanie nadfioletowe, biostymulacja 
laserowa 
- Elektroterapia 
prąd galwaniczny, prądy impulsowe niskiej 
częstotliwości, prądy impulsowe średniej 
częstotliwości 
- Impulsowe pole magnetyczne niskiej 
częstotliwości 
- Pola wielkiej częstotliwości 
diatermia krótkofalowa, impulsowe pole 
magnetyczne wielkiej częstotliwości, diatermia 
mikrofalowa 
- Ultradźwięki 
- Masaż klasyczny i przyrządowy 
- Hydroterapia i balneoterapia , 
stosowanych w procesie usprawniania                   
w poszczególnych jednostkach i zespołach 
chorobowych. 
Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną               
w gabinecie fizykoterapii. 

24 
Literatura podstawowa  
 i uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Mika T. Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 

2006. 
2. Straburzyński G.: Medycyna Fizykalna. PZWL 

Warszawa 2003.Straburzyńska - Lupa  A. 
Straburzyński G.: Fizjoterapia                         
z elementami klinicznymi tom 1,2 
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Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 
2008 

3. Straburzyńska- Lupa  A. Straburzyński G.: 
Fizjoterapia PZWL Warszawa   2004  

4. Bauer A, Wiecheć M. Przewodnik 
metodyczny po wybranych zabiegach 
fizykalnych. Markmed                                                 
Rehabilitacja s.c., Ostrowiec Świętokrzyski 
2005 

Uzupełniająca 
1. Sieroń A. Bielsko-Biała : Zastosowanie pól 

magnetycznych w medycynie .Alfa Medica 
Press, cop. 2010. 

2.  Kahn J.: Elektroterapia zasady                            
i zastosowanie. PZWL, Warszawa 2005 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego : 
88 h (2 ECTS)   

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia   
o charakterze praktycznym 2 ECTS 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Praktyka: fizjoterapia kliniczna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów wakacje po II roku studiów 

9 Semestr wakacje po 4 semestrze 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 80h 

12 Koordynator mgr Jolanta Jasińska 

13 Prowadzący mgr Edyta Gondek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia człowieka, 
patologia, kinezyterapia, fizykoterapia, podstawy 
fizjoterapii klinicznej. 
Znajomość zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty, znajomość praw pacjenta oraz 
praw i obowiązków pracowników placówek 
ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów.  
Umiejętność rozpoznania stanów zagrożenia życia 
i udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 34 Student zna teoretyczne, 
metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii                         
w odniesieniu do fizjoterapii klinicznej. 
FZ_P1_W 35 Zna teoretyczne metodyczne i 
praktyczne podstawy fizykoterapii w odniesieniu 
do fizjoterapii klinicznej. 
Student w zakresie umiejętności:  
FZ_P1_U 04 Student potrafi wykonywać zabiegi z 
zakresu fizjoterapii w oddziałach szpitalnych, u 
osób z chorobami i dysfunkcjami różnych 
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narządów i układów, stosownie do ich stanu 
klinicznego  i funkcjonalnego. 
FZ_P1_U 24 Potrafi realizować programy 
fizjoterapeutyczne w oddziałach szpitalnych,           
w konsultacji z lekarzem prowadzącym i pod 
nadzorem magistra fizjoterapii/rehabilitacji. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych:  
FZ_P1_K 04  Potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej lub specjalisty. 
FZ_P1_K 06 Okazuje szacunek wobec pacjenta 
oraz  współpracowników oddziałów szpitalnych. 
FZ_P1_K 07 Dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów.  
FZ_P1_K 11 Potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę.   

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Instruktaż, metoda pokazu i obserwacji, 
praktyczne wykonywanie zabiegów- praca z 
chorym, analiza dokumentacji medycznej. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy i praktycznych umiejętności 
studenta na podstawie obserwacji w trakcie 
realizacji powierzonych zadań w czasie odbywania 
praktyki na oddziałach szpitalnych.   
Opinia opiekuna praktyk, pacjenta, oraz innych 
współpracowników na temat studenta. 
Ocena dokumentacji prowadzonej przez studenta 
w czasie praktyk (dzienniczek praktyk). 
Student otrzymuje od 0-3 punktów za każdy 
osiągnięty efekt kształcenia w obrębie obszarów 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 
Punkty są sumowane i odnoszone do kryteriów 
procentowych: 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 
Jeśli student z jakiegokolwiek efektu kształcenia 
uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę 
niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia           
z zajęć praktycznych. 
Kryteria oceny wiedzy studenta: 
3 pkt.- student posiada rozległą wiedzę 
teoretyczną, metodyczną i praktyczną z  podstaw 
kinezyterapii  i fizykoterapii w odniesieniu do 
fizjoterapii klinicznej. Student samodzielnie 
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posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 
2 pkt. - student poprawnie wykorzystuje swoją  
wiedzę teoretyczną, metodyczną i praktyczną z  
podstaw kinezyterapii i fizykoterapii w odniesieniu 
do fizjoterapii klinicznej, wymaga niewielkiego 
ukierunkowania przez nauczyciela w swoich 
działaniach. Poprawnie uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
1pkt. – student poprawnie wykorzystuje swoją  
wiedzę teoretyczną, metodyczną i praktyczną z  
podstaw kinezyterapii i fizykoterapii w odniesieniu 
do fizjoterapii klinicznej, jednak niektóre 
wypowiedzi są błędne. Wymaga ukierunkowania 
nauczyciela w swoich działaniach. Ma problem z 
uzasadnieniem swoich opinii  i poglądów.  
0 pkt. – mimo pomocy ze strony opiekuna ma 
trudności z prezentowaniem wiadomości oraz 
wykonywaniem czynności z zakresu podstaw 
kinezyterapii i fizykoterapii nawet o małym stopniu 
trudności.  
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
3 pkt. - student potrafi samodzielnie wykonywać 
zabiegi z zakresu fizjoterapii, uwzględniając stan 
kliniczny  i funkcjonalny pacjenta  przebywającego 
na oddziale szpitalnym.  
Samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania w 
zakresie programów fizjoterapeutycznych 
realizowanych na oddziale szpitalnym pod 
nadzorem magistra fizjoterapii/rehabilitacji. 
2 pkt.- student potrafi wykonywać zabiegi z 
zakresu fizjoterapii, uwzględniając stan kliniczny  i 
funkcjonalny pacjenta przebywającego na oddziale 
szpitalnym. Wymaga niewielkiego ukierunkowania 
ze strony opiekuna praktyki. Wykonuje 
powierzone mu zadania pod nadzorem magistra 
fizjoterapii/rehabilitacji. 
1 pkt. – student wykonuje zabiegi i powierzone 
mu zadania z zakresu fizjoterapii po  
ukierunkowaniu i pomocy opiekuna praktyki.  
0 pkt.- brak umiejętności wykonania zadania. 
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
3 pkt. – kompetencje osiągnięte w stopniu bardzo 
dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą, 
samodzielną realizację zadań zawodowych, 
student zawsze przestrzega stosowane kryteria. 
2 pkt. – kompetencje osiągnięte w stopniu 
dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną 
realizację zadań zawodowych, student prawie 
zawsze przestrzega stosowane kryteria. 
 1pkt. – osiągnięcie kompetencji w stopniu 
dostatecznym, student częściowo stosował 
kompetencję do realizacji zadań zawodowych, 
student częściowo przestrzega stosowane kryteria, 
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wymaga ukierunkowania nauczyciela. 
0 pkt. – brak zachowań wskazujących na 
osiągnięcie danej kompetencji i wykorzystywanie 
do realizacji zadań zawodowych. Student 
wymagająca ukierunkowania i nadzoru 
nauczyciela oraz kształtowania właściwych 
zachowań. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Wpis do dokumentacji studiów 
- semestr 5 rok III.  
Zaliczenie na podstawie frekwencji (100 % 
obecności) i dokumentacji z odbytej praktyki             
(karta oceny, dzienniczek praktyk).  

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu 
kinezyterapii, fizykoterapii oraz fizjoterapii 
klinicznej w planowaniu i realizowaniu rehabilitacji 
na oddziale szpitalnym. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pomoc choremu w nauce chodzenia i poruszaniu 
się na wózku inwalidzkim, pomoc fizjoterapeucie- 
opiekunowi praktyki w pionizacji i nauce chodzenia 
pacjentów, obserwacja i pomoc podczas 
wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych, 
np.:  
- ćwiczeń biernych, czynno-biernych, 

wspomaganych 
- ćwiczeń redresyjnych,  
- ćwiczeń czynnych właściwych 
- ćwiczeń czynnych w odciążeniu 
- ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem 
- ćwiczeń oporowych, treningu oporowego 
- ćwiczeń izometrycznych, synergistycznych 
- ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń 

równoważnych, koordynacyjnych, 
rozluźniających, oddechowych. 

Obserwacja i pomoc w przygotowaniu chorego i 
aparatury do wykonywania zabiegów z zakresu 
fizykoterapii. Pomoc choremu „w drodze” na 
zabiegi fizjoterapeutyczne (za zgodą lekarza lub 
fizjoterapeuty) 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. T. I i II. 

Wyd. Kasper. Kraków 2002. 
2. Barnes M., Ward A.B.: Podręcznik rehabilitacji 

medycznej. Urban & Partner, Wrocław, 2008. 
Uzupełniająca 
1. Kwolek A (red.).: Rehabilitacja medyczna. T1, 

T2. Urban &Partner, Wrocław 2003. 
2. Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. (cz. 1, 2, 3) 

Wydaw.Kasper, Kraków 2004-2005 
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3. Białoszewski D. : Fizjoterapia w ortopedii. 
PZWL 2014 

4. Barinow-Wojewódzki A.: Fizjoterapia w 
chorobach wewnętrznych. PZWL 2014 

5. Cywińska-Wasilewska G., Czernicki J., Kinalski 
R.: Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. 
PZWL 2012 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego : 
Godziny przewidziane planem studiów: 80h   
Łączny nakład pracy studenta: 80h (2ECTS) 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 2 ECTS 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii 

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Praktyka: pracownia kinezyterapii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 2 ECTS   

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 90 h 

12 Koordynator mgr Jolanta Jasińska 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 
kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, biomechanika,  fizjologia, 
kinezyterapia, diagnostyka narządu ruchu,  
podstawy terapii manualnej, patologia ogólna, 
podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii, 
neurologii, chirurgii 
i onkologii, kardiologii i pulmunologii, geriatrii,  
Umiejętność rozpoznania stanów zagrożenia życia i 
udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej.  

18  Efekty kształcenia 

Student w zakresie  wiedzy: 
FZ_P1_W26 posiada wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty /pracowni kinezyterapii/ 
FZ_P1_W34 zna teoretyczne, metodyczne, 
praktyczne podstawy kinezyterapii  
FZ_P1_W14 zna zakres i zasady badań 
funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych dla 
doboru środków fizjoterapii, wykonywania 
zabiegów oraz stosowania technik i metod 
fizjoterapii  
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U01 umie samodzielnie wykonywać 
podstawowe zabiegi z zakresu kinezyterapii   
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z elementami terapii manualnej 
FZ_P1_U05 umie posługiwać się sprzętem 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii  
FZ_P1_U23 potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną związaną z zawodem fizjoterapeuty 
obowiązująca w pracowniach kinezyterapii 
FZ_P1_U24  potrafi planować, projektować  
i realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii  na bazie zlecenia lekarskiego 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K02 orientuje się na bieżąco w 
tendencjach i kierunkach rozwoju współczesnej 
kinezyterapii  
FZ_P1_K04 potrafi zwrócić się o pomoc do osoby 
bardziej doświadczonej lub specjalisty 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjentów i 
ich rodzin oraz członków zespołu terapeutycznego 
FZ_P1_K22 przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia  oraz wszelkich praw pacjenta 

19 Stosowane metody dydaktyczne Pokaz, objaśnienie, analiza przypadków, dyskusja,  
prelekcja,  praca z pacjentem. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 

Ocena praktycznych umiejętności studenta na 
podstawie obserwacji w trakcie praktycznej 
realizacji zabiegów kinezyterapeutycznych. 
Ocena dokumentacji prowadzonej przez studenta 
w czasie praktyk (dzienniczek praktyk). 
Student otrzymuje od 0-3 punktów za każdy  
osiągnięty efekt kształcenia w obrębie obszarów 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  
Punkty są sumowane i odnoszone do kryteriów   
procentowych: 
100-90 % – max ilości punktów - bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów - dobry 
70 – 66% – max ilości punktów - plus dostateczny 
60 - 65% – max ilości punktów -  dostateczny 
*Jeśli student z jakiegokolwiek efektu kształcenia 
uzyska  
0 punktów, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie 
może uzyskać zaliczenia z zajęć praktycznych. 
Kryteria oceny wiedzy studenta: 
3 pkt.- posiada obszerną wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty /pracowni kinezyterapii/, zna bardzo 
dobrze teoretyczne, metodyczne i praktyczne 
podstawy kinezyterapii, trafnie przedstawia zakres 
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i zasady badań funkcjonalnych i wydolnościowych 
niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii, 
wykonywania zabiegów oraz stosowania technik i 
metod fizjoterapii,  samodzielnie posługuje się 
posiadanymi wiadomościami, poprawnie uzasadnia 
swoje opinie 
2 pkt.- posiada wiedzę z zakresu przestrzegania 
zasad BHP w miejscu pracy fizjoterapeuty 
/pracowni 
kinezyterapii/, zna teoretyczne, metodyczne  
i praktyczne podstawy kinezyterapii, zna zakres i 
zasady badań funkcjonalnych i wydolnościowych 
niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii, 
wykonywania zabiegów oraz stosowania technik i 
metod fizjoterapii, wymaga ukierunkowania ale 
poprawnie uzasadnia swoje opinie 
1 pkt.- posiada ograniczoną wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty   /pracowni kinezyterapii/, w słabym 
stopniu zna teoretyczne,  metodyczne i praktyczne 
podstawy kinezyterapii, ma trudności z 
przedstawianiem zakresu i zasad badań 
funkcjonalnych i wydolnościowych niezbędnych dla 
doboru środków fizjoterapii, wykonywania 
zabiegów oraz stosowania technik i metod 
fizjoterapii, wymaga wyjaśnień i pomocy przy 
prezentowaniu wiadomości, niektóre wypowiedzi 
bywają błędne 
0pkt.-  nie posiada wiedzy z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty /pracowni kinezyterapii/, nie zna 
teoretycznych, metodycznych i praktycznych 
podstaw kinezyterapii, zakresu i zasad 
podstawowych badań funkcjonalnych i 
wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków 
fizjoterapii, wykonywania zabiegów oraz 
stosowania technik i metod fizjoterapii, mimo 
pomocy ma  trudności z prezentowaniem 
wiadomości i rozwiązywaniem problemów nawet o 
małym stopniu trudności 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
 3 pkt.-  umie samodzielnie, zgodnie z procedurą  
wykonywać podstawowe zabiegi z zakresu 
kinezyterapii, sprawnie posługiwać się sprzętem  
i aparaturą stosowaną w kinezyterapii, potrafi 
prawidłowo  prowadzić dokumentację medyczną 
związaną z zawodem fizjoterapeuty,  potrafi trafnie 
planować , projektować i realizować programy 
terapeutyczne z zakresu kinezyterapii  na bazie 
zlecenia lekarskiego  
2pkt.- umie wykonywać podstawowe zabiegi z 
zakresu kinezyterapii,  posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii, potrafi   



427 
 

prowadzić dokumentację medyczną związaną z 
zawodem fizjoterapeuty,  planować , projektować i 
realizować programy terapeutyczne z zakresu 
kinezyterapii  na bazie zlecenia lekarskiego  
1 pkt.-  wymaga ukierunkowania i  pomocy  przy 
wykonywaniu  podstawowych zabiegów z zakresu 
kinezyterapii, przy posługiwaniu się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w kinezyterapii,  potrafi z 
pomocą prowadzić dokumentację medyczną 
związaną z zawodem fizjoterapeuty obowiązującą 
w pracowni kinezyterapii,  wymaga pomocy i 
ukierunkowania przy planowaniu, projektowaniu i 
realizacji programów terapeutycznych z zakresu 
kinezyterapii  na bazie zlecenia lekarskiego 
0 pkt,- nie umie samodzielnie wykonywać 
podstawowych zabiegów z zakresu kinezyterapii, 
nie umie posługiwać się sprzętem i aparaturą 
stosowaną w kinezyterapii, nie potrafi prowadzić 
dokumentacji medycznej związanej z zawodem 
fizjoterapeuty, obowiązującej w lecznictwie 
ambulatoryjnym, nie potrafi planować, 
projektować i realizować programów 
terapeutycznych z zakresu kinezyterapii  na bazie 
zlecenia lekarskiego   
Kryteria oceny kompetencji społecznych 
studenta: 
3 pkt.- wykazuje duże zainteresowanie 
najnowszymi tendencjami i kierunkami rozwoju 
współczesnej kinezyterapii, rozumie konieczność 
doskonalenia zawodowego,  posiada bardzo dobry 
kontakt z pacjentem, okazuje szacunek wobec 
pacjentów i ich rodzin oraz członków zespołu 
terapeutycznego, w sytuacjach trudnych  zwraca 
się o pomoc do osoby bardziej doświadczonej lub 
specjalisty, w każdej sytuacji  przestrzega 
tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia  oraz wszelkich 
praw pacjenta 
2pkt.-  wykazuje zainteresowanie najnowszymi 
tendencjami i kierunkami rozwoju współczesnej  
kinezyterapii, okazuje szacunek wobec pacjentów i 
ich rodzin oraz członków zespołu terapeutycznego, 
potrafi zwrócić się o pomoc do osoby bardziej 
doświadczonej lub specjalisty, przestrzega 
tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia  oraz wszelkich 
praw pacjenta 
1 pkt.-   wykazuje niewielkie zainteresowanie 
najnowszymi tendencjami i kierunkami rozwoju 
współczesnej kinezyterapii, niewielkim stopniu 
okazuje szacunku wobec pacjentów i ich rodzin 
oraz członków zespołu terapeutycznego,  nie 
chętnie zwraca się o pomoc do osoby bardziej 
doświadczonej lub specjalisty, ma problemy z 
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przestrzeganiem   tajemnicy dotyczącej stanu 
zdrowia  oraz innych praw pacjenta 
0 pkt.- nie wykazuje zainteresowania najnowszymi 
tendencjami i kierunkami rozwoju współczesnej 
kinezyterapii, nie okazuje szacunku wobec 
pacjentów i ich rodzin oraz członków zespołu 
terapeutycznego, mimo trudności nie potrafi 
zwrócić się o pomoc do osoby bardziej 
doświadczonej lub specjalisty, nie przestrzega 
tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia  oraz innych 
praw pacjenta 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Wpis do dokumentacji studiów 
- semestr 6  rok III. 
Zaliczenie na podstawie 100% obecności, oceny z 
karty oceny studenta w zakresie wiedzy, 
umiejętności  i kompetencji społecznych 
wystawionej przez opiekuna praktyk z ramienia 
placówki, w której realizowana jest praktyka i 
dokumentacji z odbytej praktyki /karta oceny, 
dzienniczek praktyk/.  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zapoznanie ze specyfiką pracy w pracowni 
kinezyterapii.  
Praktyczna realizacja ćwiczeń: biernych, czynno-
biernych, wspomaganych, redresyjnych, czynnych 
w odciążeniu, czynnych w odciążeniu z oporem, 
czynnych wolnych, czynnych oporowych,   
wyciągów kręgosłupa, wyciągów redresyjnych 
kończyn, izometrycznych, synergistycznych, 
równoważnych, oddechowych, relaksacyjnych, 
ogólnousprawniających,  metod terapeutycznych, 
nauki i doskonalenia chodu.   
  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Praktyka w pracowni kinezyterapii: 
Zapoznanie pracownią kinezyterapii, zasadami jej 
funkcjonowania, profilem działalności  i przepisami 
BHP. 
Zapoznanie się z dostępnym w pracowni sprzętem 
rehabilitacyjnym, nauka  praktycznej obsługi 
aparatury. 
Objaśnienie i nauka prowadzenia dokumentacji 
medycznej w pracowni kinezyterapii. 
Analiza zleceń lekarskich pod kontem planowania 
sposobu usprawniania i doboru metod. 
Zwrócenie uwagi na budowanie właściwych relacji 
z pacjentem, z rodziną pacjenta, 
współpracownikami  z zespołu rehabilitacyjnego. 
Informowanie studentów o konieczności ciągłego 
doskonalenia zawodowego.  
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Samodzielna realizacja pod nadzorem opiekuna 
praktyk  ćwiczeń  kinezyterapeutycznych z 
zakresu: 
- ćwiczenia bierne właściwe, 
- ćwiczenia bierne redresyjne, 
- ćwiczenia wspomagane, samowspomagane, 
- ćwiczenia czynno-bierne, 
- wyciągi kręgosłupa, wyciągi redresyjne kończyn, 
- ćwiczenia czynne w odciążeniu kończyn górnych, 
  dolnych i kręgosłupa, 
- ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem kończyn 
  górnych 
- ćwiczenia czynne wolne, 
- ćwiczenia czynne z oporowe, 
- ćwiczenia na trenażerach, 
- trening oporowy, 
- ćwiczenia izometryczne,  
- ćwiczenia synergistyczne, 
- ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne i 
grupowe, 
- ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, 
- ćwiczenia rozluźniające, 
- ćwiczenia oddechowe, 
- ćwiczenia relaksacyjne 
- elementy podstawowych  metod 
terapeutycznych, 
  (PIR , PNF, NDT-Bobath, Vojty, McKenzie), 
- podstawowe techniki masażu jako przygotowanie 
do 
  zabiegów kinezyterapeutycznych, 
- pomoc podczas nauki i doskonalenia chodu przy 
  pomocy balkonika, kul lub innego sprzętu 
  pomocniczego. 

24 
Literatura podstawowa  
 i uzupełniająca 

Podstawowa: 
1. Skolimowski T.: Technika wykonywania ćwiczeń 
     leczniczych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000. 
2. Kilar J. i wsp.: Badanie narządu ruchu. PZWL, 
    Warszawa 2000. 
3. Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. T. 1 i 2. 
    Wyd. Kasper, Kraków 2002. 
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4.  Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. Cz. I i II. 
    Wyd. AWF Katowice 2000. 
Uzupełniająca: 
1. Zembaty A.:Zarys podstaw teoretycznych i 
   diagnostyka w kinezyterapii Wyd. Kasper,  
   Kraków 2002. 
2. Nowotny J.: Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach 
    narządu ruchu. AWF Katowice 2000. 
3. Petty Nicola: Badanie i ocena narządu ruchu, 
   Elsevier Urban &Partner. Wrocław 2010. 
4. Ilias Dumas: Metodyka i technika ćwiczeń 
    leczniczych w kinezyterapii :Wrocław 2013 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny nie wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego:  90 h  2 ECTS 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 

Nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia   o 
charakterze praktycznym 2  ECTS 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Praktyka: pracownia fizykoterapii 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 3 ECTS  

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 132h 

12 Koordynator dr Ewa Otfinowska 

13 Prowadzący 
mgr Aldona Kania, mgr Dorota Ogarek, mgr 
Edyta Gondek, mgr Marta Bibro, dr Tomasz 
Załęcki 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z przedmiotów: 
fizykoterapia, anatomia prawidłowa człowieka, 
fizjologia, patologia. Umiejętność rozpoznania 
stanów zagrożenia życia               i udzielania 
medycznej pomocy przedlekarskiej.  Znajomość 
zasad BHP w miejscu pracy fizjoterapeuty, 
znajomość praw pacjenta oraz praw           i 
obowiązków pracowników placówek ochrony 
zdrowia, w tym fizjoterapeutów. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W23 zna wskazania i przeciwwskazania 
oraz skutki uboczne zabiegów 
fizykoterapeutycznych , potrafi opisać  i wyjaśnić 
mechanizm ich oddziaływania  
FZ_P1_W32  posiada wiedzę na temat rodzajów 
energii stosowanej w fizykoterapii,  
FZ_P1_W35 zna teoretyczne, metodyczne                 
i praktyczne podstawy fizykoterapii w odniesieniu 
do fizjoterapii ambulatoryjnej   
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U02, U04 umie samodzielnie wykonywać 
zabiegi z zakresu fizykoterapii u osób z 
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chorobami              i dysfunkcjami różnych 
narządów i układów, stosownie do ich stanu 
klinicznego i funkcjonalnego  
FZ_P1_U06 umie posługiwać się sprzętem i 
aparaturą stosowaną w gabinetach fizykoterapii  
FZ_P1_U08 potrafi pracować w zespole 
interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość 
opieki nad pacjentem 
FZ_P1_U09 potrafi komunikować się z osobami        
w każdym wieku, specjalistami w zakresie 
fizjoterapii, pacjentami  
FZ_P1_U23 potrafi prowadzić dokumentację 
medyczną związaną z zawodem fizjoterapeuty, 
obowiązującą w gabinetach fizykoterapii 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych : 
FZ_P1_K02 orientuje się na bieżąco w 
tendencjach            i kierunkach rozwoju 
współczesnej fizykoterapii 
FZ_P1_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta,  
FZ_P1_K11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę  
FZ_P1_K16 samodzielnie wykonuje powierzone 
mu zadania i właściwie organizuje własną pracę  
FZ_P1_K20 stosuje zasady bezpieczeństwa                     
i higieny pracy obowiązujące w gabinetach 
fizykoterapii 
FZ_P1_K22 przestrzega tajemnicy dotyczącej 
stanu zdrowia oraz wszelkich praw pacjenta                 
FZ_P1_K23 stosuje zasady etyczne obowiązujące      
w zawodzie fizjoterapeuty. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Metody praktyczne: instruktaż ,metoda pokazu              
i obserwacji, praktyczne wykonywanie zabiegów- 
praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy i umiejętności studenta na 
podstawie obserwacji w trakcie praktycznej 
realizacji zabiegów fizykoterapeutycznych w 
gabinetach fizykoterapii, opinia opiekuna praktyk, 
pacjenta oraz innych współpracowników, na 
temat studenta. Ocena dokumentacji 
prowadzonej przez studenta w czasie praktyk 
(dzienniczek praktyk ). 
Student otrzymuje od 0-3 pkt za każdy osiągnięty 
efekt kształcenia  w obrębie obszarów wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. Punkty 
są sumowane i odnoszone do kryteriów 
procentowych. 
100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 
89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 
84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
70 – 66% – max ilości punktów – plus 
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dostateczny 
60 -65% – max ilości punktów – dostateczny  
Jeśli student z jakiegokolwiek efektu kształcenia 
uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę 
niedostateczną               i nie może uzyskać 
zaliczenia z zajęć praktycznych. 
Kryteria oceny wiedzy studenta: 
3 pkt. – posiada rozległą wiedzę, zna wskazania                
i przeciwwskazania oraz skutki uboczne zabiegów 
fizykoterapeutycznych , samodzielnie posługuje 
się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 
do realizowania powierzonych zadań, poprawnie 
uzasadnia swoje opinie i poglądy 
2 pkt. - poprawnie stosuje wiadomości do 
realizowania typowych zabiegów 
fizykoterapeutycznych, wymaga ukierunkowania 
nauczyciela do rozwiązywania nowych 
problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i 
poglądy  
1 pkt. – wymaga wyjaśnień, realizuje zadania  o 
średnim stopniu trudności, niektóre wypowiedzi 
są błędne  
0 pkt. – pomimo pomocy nauczyciela ma 
trudności           z wykorzystaniem wiadomości 
oraz realizacją  zadań nawet o małym stopniu 
trudności 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
3 pkt. – zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie            
z procedurą i metodyką,  zapewniające wysoką 
jakość realizacji zabiegów fizykoterapeutycznych  
2 pkt – zadanie wykonane z niewielkim 
ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, 
zgodnie           z procedurą i metodyką  
1pkt. – wykonanie zadania wymagało 
ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane 
zgodnie z metodyką  
0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 
Kryteria oceny kompetencji społecznych 
studenta: 
3 pkt. – kompetencja osiągnięta w stopniu 
bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą, 
samodzielną realizację zadań zawodowych, 
student zawsze przestrzega stosowane kryteria 
2 pkt. – kompetencja osiągnięta w stopniu 
dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną 
realizację zadań zawodowych, student prawie 
zawsze przestrzega stosowane kryteria 
1pkt. – osiągnięcie kompetencji w stopniu 
dostatecznym, student częściowo stosował 
kompetencję do realizacji zadań zawodowych, 
student częściowo przestrzega stosowane 
kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela 
0 pkt. – brak zachowań wskazujących na 
osiągnięcie danej kompetencji i wykorzystywanie 
do realizacji zadań zawodowych. Student 
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wymagająca ukierunkowania i nadzoru 
nauczyciela oraz kształtowania właściwych 
zachowań. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną.  
Zaliczenie na podstawie frekwencji ( 100 % 
obecności ) i dokumentacji z odbytej praktyki             
( karta oceny, dzienniczek praktyk ) .  
Wpis do dokumentacji studiów sem. VI rok III. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Praktyczna realizacja zabiegów z zakresu: 
termoterapii ,światłolecznictwa ,elektroterapii 
impulsowego pola magnetycznego niskiej 
częstotliwości, pól wielkiej częstotliwości, 
sonoterapii, masażu klasycznego i 
przyrządowego, hydroterapii            i 
balneoterapii. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Praktyka w pracowni fizykoterapii 
Samodzielna, praktyczna realizacja zabiegów 
fizjoterapeutycznych z zakresu: 
- Termoterapia 
ciepłolecznictwo (okłady cieplne, zabiegi 
parafinowe), krioterapia 
- Światłolecznictwo 
promieniowanie podczerwone i widzialne, 
promieniowanie nadfioletowe, biostymulacja 
laserowa 
- Elektroterapia 
prąd galwaniczny, prądy impulsowe niskiej 
częstotliwości, prądy impulsowe średniej 
częstotliwości 
- Impulsowe pole magnetyczne niskiej 
częstotliwości 
- Pola wielkiej częstotliwości 
diatermia krótkofalowa, impulsowe pole 
magnetyczne wielkiej częstotliwości, diatermia 
mikrofalowa 
- Ultradźwięki 
- Masaż klasyczny i przyrządowy 
- Hydroterapia i balneoterapia , 
stosowanych w procesie usprawniania                            
w poszczególnych jednostkach i zespołach 
chorobowych. 
Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną                  
w gabinecie fizykoterapii. 

24 
Literatura podstawowa  
 i uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Mika T. Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 

2006. 
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2. Straburzyński G.: Medycyna Fizykalna. PZWL 
Warszawa 2003.Straburzyńska - Lupa  A. 
Straburzyński G.: Fizjoterapia z elementami 
klinicznymi tom 1,2 Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL Warszawa 2008 

3. Straburzyńska- Lupa  A. Straburzyński G.: 
Fizjoterapia PZWL Warszawa   2004  

4. Bauer A, Wiecheć M. Przewodnik metodyczny 
po wybranych zabiegach fizykalnych. 
Markmed                                                 
Rehabilitacja s.c., Ostrowiec Świętokrzyski 
2005 

Uzupełniająca 
1. Sieroń A. Bielsko-Biała : Zastosowanie pól 

magnetycznych w medycynie .Alfa Medica 
Press, cop. 2010. 

2.  Kahn J.: Elektroterapia zasady                            
i zastosowanie. PZWL, Warszawa 2005 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 

26 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego : 
132 h  3 ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia   
o charakterze praktycznym 3 ECTS 
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Praktyka: fizjoterapia kliniczna 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.6  Fizjoterapia ( Physiotherapy) 

6 Punkty ECTS 8 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 310h 

12 Koordynator mgr Jolanta Jasińska 

13 Prowadzący 
mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz, 

mgr Katarzyna Wódka 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Tak 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień przedmiotów: anatomia 
prawidłowa człowieka, fizjologia człowieka, 
patologia, kinezyterapia, fizykoterapia, podstawy 
fizjoterapii klinicznej. 

Znajomość zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty, znajomość praw pacjenta oraz 
praw i obowiązków pracowników placówek 
ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów.  

Umiejętność rozpoznania stanów zagrożenia 
życia i udzielania medycznej pomocy 
przedlekarskiej. 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 

FZ_P1_W 34 zna teoretyczne, metodyczne 
i praktyczne podstawy kinezyterapii 
w odniesieniu do fizjoterapii klinicznej. 
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FZ_P1_W 35 zna teoretyczne metodyczne 
i praktyczne podstawy fizykoterapii w odniesieniu 
do fizjoterapii klinicznej. 

Student w zakresie umiejętności: 

FZ_P1_U 04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 
fizjoterapii w oddziałach szpitalnych, u osób 
z chorobami i dysfunkcjami różnych narządów 
i układów, stosownie do ich stanu klinicznego 

i funkcjonalnego. 

FZ_P1_U 24 potrafi realizować programy 
fizjoterapeutyczne w oddziałach szpitalnych,           
w konsultacji z lekarzem prowadzącym i pod 
nadzorem magistra fizjoterapii/rehabilitacji. 

Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 

FZ_P1_K 04  potrafi zwrócić się o pomoc do 
osoby bardziej doświadczonej lub specjalisty.  

FZ_P1_K 06 okazuje szacunek wobec pacjenta 
oraz  współpracowników oddziałów szpitalnych. 

FZ_P1_K 07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje 
zrozumienie dla ich problemów.  

FZ_P1_K 11 potrafi brać odpowiedzialność za 
własną pracę.   

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Instruktaż, metoda pokazu i obserwacji, 
praktyczne wykonywanie zabiegów- praca z 
chorym, analiza dokumentacji medycznej. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena wiedzy i praktycznych umiejętności 
studenta na podstawie obserwacji w trakcie 
realizacji powierzonych zadań w czasie 
odbywania praktyki na oddziałach szpitalnych  

Opinia opiekuna praktyk, pacjenta, oraz innych 
współpracowników na temat studenta. 

Ocena dokumentacji prowadzonej przez studenta 
w czasie praktyk (dzienniczek praktyk). 

Student otrzymuje od 0-3 punktów za każdy 
osiągnięty efekt kształcenia w obrębie obszarów 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 
Punkty są sumowane i odnoszone do kryteriów 
procentowych: 

100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84 – 71% – max ilości punktów – dobry 
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70 – 66% – max ilości punktów – plus 
dostateczny 

60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 

Jeśli student z jakiegokolwiek efektu kształcenia 
uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę 
niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia           
z zajęć praktycznych. 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

3 pkt.-student posiada rozległą wiedzę 
teoretyczną, metodyczną i praktyczną z  podstaw 
kinezyterapii i fizykoterapii w odniesieniu do 
fizjoterapii klinicznej. Student samodzielnie 
posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

2 pkt. - student poprawnie wykorzystuje swoją  
wiedzę teoretyczną, metodyczną i praktyczną z  
podstaw kinezyterapii i fizykoterapii w 
odniesieniu do fizjoterapii klinicznej, wymaga 
niewielkiego  ukierunkowania przez nauczyciela 
w swoich działaniach. Poprawnie uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 

1pkt. – student poprawnie wykorzystuje swoją  
wiedzę teoretyczną, metodyczną i praktyczną z  
podstaw kinezyterapii i fizykoterapii w 
odniesieniu do fizjoterapii klinicznej, jednak 
niektóre wypowiedzi są błędne. Wymaga 
ukierunkowania nauczyciela w swoich 
działaniach. Ma problem z uzasadnieniem swoich 
opinii  i poglądów.  

0 pkt. – mimo pomocy ze strony opiekuna ma 
trudności z prezentowaniem wiadomości oraz 
wykonywaniem czynności z zakresu podstaw 
kinezyterapii i fizykoterapii nawet o małym 
stopniu trudności.  

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

3 pkt. - student potrafi samodzielnie wykonywać 
zabiegi z zakresu fizjoterapii, uwzględniając stan 
kliniczny  i funkcjonalny pacjenta przebywającego 
na oddziale szpitalnym 

Samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania 
w zakresie programów fizjoterapeutycznych 
realizowanych na oddziale szpitalnym pod 
nadzorem magistra fizjoterapii/rehabilitacji. 

2 pkt.- student potrafi wykonywać zabiegi z 
zakresu fizjoterapii, uwzględniając stan kliniczny  
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i funkcjonalny przebywającego na oddziale 
szpitalnym. Wymaga niewielkiego 
ukierunkowania ze strony opiekuna praktyki. 
Wykonuje powierzone mu zadania pod nadzorem 
magistra fizjoterapii/rehabilitacji. 

1 pkt. – student wykonuje zabiegi i powierzone 
mu zadania z zakresu fizjoterapii po  
ukierunkowaniu i pomocy opiekuna praktyki.  

0 pkt.- brak umiejętności wykonania zadania 

Kryteria oceny kompetencji społecznych 
studenta: 

3 pkt. – kompetencje osiągnięte w stopniu 
bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą, 
samodzielną realizację zadań zawodowych, 
student zawsze przestrzega stosowane kryteria. 

2 pkt. – kompetencje osiągnięte w stopniu 
dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną 
realizację zadań zawodowych, student prawie 
zawsze przestrzega stosowane kryteria. 

1pkt. – osiągnięcie kompetencji w stopniu 
dostatecznym, student częściowo stosował 
kompetencję do realizacji zadań zawodowych, 
student częściowo przestrzega stosowane 
kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela. 

0 pkt. – brak zachowań wskazujących na 
osiągnięcie danej kompetencji i wykorzystywanie 
do realizacji zadań zawodowych. Student 
wymaga ukierunkowania i nadzoru nauczyciela 
oraz kształtowania właściwych zachowań. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Wpis do dokumentacji 
studiów - semestr 6 , rok III. 

Zaliczenie na podstawie frekwencji ( 100 % 
obecności ) i dokumentacji z odbytej praktyki             
(karta oceny, dzienniczek praktyk).  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu 
kinezyterapii, fizykoterapii oraz fizjoterapii 
klinicznej w planowaniu i realizowaniu 
rehabilitacji na oddziale szpitalnym. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pomoc choremu w nauce i poruszaniu się na 
wózku inwalidzkim. Pomoc i samodzielne 
wykonywanie pod opieką fizjoterapeuty: 

pionizacji, nauki chodzenia pacjentów oraz 
samodzielne wykonywanie zabiegów 
kinezyterapeutycznych, np.:  
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ćwiczeń biernych, czynno-biernych, 
wspomaganych 

ćwiczeń redresyjnych,  

ćwiczeń czynnych właściwych 

ćwiczeń czynnych w odciążeniu 

ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem 

ćwiczeń oporowych, treningu oporowego 

ćwiczeń izometrycznych, synergistycznych 

ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń 
równoważnych, koordynacyjnych, 
rozluźniających, oddechowych. 

Pomoc i samodzielne wykonywanie pod opieką 
fizjoterapeuty zabiegów z zakresu fizykoterapii. 

Pomoc choremu „w drodze” na zabiegi 
fizjoterapeutyczne (za zgodą lekarza lub 
fizjoterapeuty) 

Student zapoznaje się z głównymi rodzajami 
schorzeń występującymi na danym oddziale oraz 
postępowaniem usprawniającym w wybranych 
jednostkach chorobowych.  

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 

1. Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. T. I i II. 
Wyd. Kasper. Kraków 2002. 

2. Barnes M., Ward A.B.: Podręcznik 
rehabilitacji medycznej. Urban & Partner, 
Wrocław, 2008. 

3. Kwolek A (red.).: Rehabilitacja medyczna. T1, 
T2. Urban &Partner, Wrocław 2003. 

Uzupełniająca 

1. Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii. (cz. 1, 2, 
3) Wydaw.Kasper, Kraków 2004-2005 

2. Białoszewski D. : Fizjoterapia w ortopedii. 
PZWL 2014 

3. Barinow-Wojewódzki A.: Fizjoterapia w 
chorobach wewnętrznych. PZWL 2014 

4. Cywińska-Wasilewska G., Czernicki J., 
Kinalski R.: Fizjoterapia w neurologii i 
neurochirurgii. PZWL 2012 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej. 
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26 
Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Godziny nie wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego : 

Godziny przewidziane planem studiów: 310h 

Łączny nakład pracy studenta: 

310 h (8 ECTS) 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

Nie dotyczy 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 8 ECTS 
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K U R S Y  U Z U P E Ł N I A J A C E  

 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny   

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Szkolenie: biblioteczne 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 15.4 Bibliotekoznawstwo (Library Science) 

6 Punkty ECTS 0 ECTS 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I   

9 Semestr I   

10 Typ zajęć Niestacjonarne 

11 Liczba godzin ćwiczenia 3h 

12 Koordynator mgr Wioletta Jachym 

13 Prowadzący mgr Wioletta Jachym 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych   Nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku Tak 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W 40 posiada wiedzę na temat praw i 
obowiązków wynikających z możliwości 
korzystania ze zbiorów bibliotecznych z 
poszanowaniem własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. 
Student w zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 17 potrafi samodzielnie korzystać z 
poszczególnych agend bibliotecznych i efektywnie 
przeszukiwać katalog biblioteczny w celu dotarcia 
do właściwych informacji. 
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 01 rozumie konieczność ustawicznego 
kształcenia się i rozwoju zawodowego, w tym 
również umiejętności korzystania ze 
specjalistycznych baz danych dostępnych w 
bibliotece. 



443 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne Prezentacja multimedialna, filmy instruktażowe, 
test on-line 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie wyników testu on-
line. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie przedmiotu w formie testu on-line na 
zaliczenie zgodnie z Regulaminem Studiów. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Przedstawienie studentom struktury i zasad 
funkcjonowania biblioteki uczelnianej. Zapoznanie 
z regułami korzystania z biblioteki oraz katalogu 
bibliotecznego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Treści wstępne i ogólne: struktura biblioteki, 
charakterystyka księgozbioru, polityka 
gromadzenia.  
Omówienie poszczególnych agend bibliotecznych: 
Wypożyczalnia 
Przedstawienie najważniejszych punktów 
regulaminu dotyczących możliwości korzystania z 
usług wypożyczalni. Zapisy do wypożyczalni, 
aktualizacja konta czytelnika. Omówienie konta 
czytelnika z możliwością wglądu przez sieć 
Internet. Rezerwacja książek. Ilość wypożyczeń. 
Kary za przetrzymania książek. 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
Zasady korzystania z wypożyczalni 
międzybibliotecznej. Wyszczególnienie osób 
uprawnionych do korzystania z tej agendy. 
Czytelnia Komputerowa 
Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych. 
Możliwość korzystania ze zbiorów medialnych 
należących do biblioteki. Charakterystyka 
stanowisk komputerowych z uwzględnieniem 
rodzaju oprogramowania. 
Czytelnia Czasopism 
Zasady korzystania. Omówienie tytułów 
prasowych prenumerowanych przez bibliotekę. 
Czytelnia Główna 
Omówienie regulaminu czytelni głównej. 
Zagadnienie wolnego dostępu do półek”, podział 
księgozbioru według kierunków kształcenia i 
charakterystyka księgozbioru podręcznego.  

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. „Regulamin organizacyjny Biblioteki 

Uczelnianej”  
Uzupełniająca 
1. Bibliografia: metodyka i organizacja, pod red. 

Z. Żmigrodzkiego. Warszawa 2000. 
2. Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego. 

Warszawa 1998. 
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3. Dobrowolski Z., Internet i biblioteka. 
Warszawa 1998. 

4. Łysakowski A., Katalog przedmiotowy. Cz. 1, 
Teoria. Warszawa 2002. 

5. Sosińska-Kalata B., Modele organizacji wiedzy 
w systemach wyszukiwania informacji o 
dokumentach. Warszawa 1999. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS  Nie dotyczy 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 Nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym  
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny    

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Szkolenie: BHP 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 16.0  Inne dziedziny nauki  (Other Areas of 
Studies) 

6 Punkty ECTS 0 ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I   

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne 

11 Liczba godzin wykład 4h 

12 Koordynator dr inż. Ryszard Mysior 

13 Prowadzący dr inż. Ryszard Mysior 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  nie 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku tak 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student w zakresie wiedzy: 
FZ_P1_W26 posiada wiedzę na temat ogólnych i 
branżowych zasad i przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
Jest przygotowany do przestrzegania zasad BHP w 
miejscu pracy fizjoterapeuty.  
Student w zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i 
kompetencje.  
FZ_P1_K04 wie, kiedy zasięgnąć opinii specjalisty 
lub osoby bardziej doświadczonej. Potrafi 
korzystać z fachowej literatury. 
FZ_P1_K20 obowiązki zawodowe wykonuje z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.  

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład z elementami ćwiczeń, pogadanka  

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Dopuszcza się kolokwium sprawdzające po 
zakończeniu zajęć. Szczegółowe kryteria oceny 
podaje prowadzący na pierwszych zajęciach 
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21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie bez oceny. Zaliczenie na podstawie 
obecności lub kolokwium. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii. Przepisy i zasady. Zapoznanie z 
podstawowymi pojęciami, przepisami i zasadami 
dotyczącymi zdarzeń wypadkowych, ochrony 
przeciwpożarowej, organizacji i ergonomii 
stanowisk nauki oraz występujących czynników 
uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych w 
grupach czynników fizycznych, chemicznych, 
biologicznych i psychologicznych.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Charakterystyka przepisów prawnych w zakresie 
1) ustroju i organizacji uczelni, 2) organów uczelni 
i ich kompetencji, 3) praw, obowiązków i 
odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,   4) 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie 
uczelni, 5) ogólnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa na terenie Uczelni, 6) 
bezpieczeństwa pracy i nauki w laboratoriach i 
pracowniach specjalistycznych, 7) bezpieczeństwa 
w domach studenckich, 8) praw i obowiązków 
studenta w kontekście bezpieczeństwa podczas 
zajęć organizowanych przez Uczelnię i podczas 
przebywania na terenie Uczelni. 
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków 
studentów, w zakresie: 1) zdefiniowania wypadku 
studenta, 2) trybu zgłaszania wypadku i ustalania 
okoliczności zdarzenia wypadkowego, 3) 
sporządzania dokumentacji powypadkowej, w tym, 
protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku studenta”, 4) określenia okoliczności 
wypadku uzasadniającego przyznanie świadczeń z 
tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach.  
Charakterystyka podstawowych przepisów i zasad 
profilaktyki przeciwpożarowej, w zakresie: 1) 
ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego i 
przyczyn pożarów, 2) zasad postępowania w 
przypadku pożaru lub innego zagrożenia na 
terenie Uczelni według zasad określonych w 
instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, 
zwłaszcza: a) zagrożeń pożarowych występujących 
na terenie Uczelni, b) rozmieszczenia i 
użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego, c) 
dróg ewakuacji i zasad przemieszczania się 
podczas ewakuacji, d) ogłaszania ewakuacji na 
terenie PWSZ, e) dróg pożarniczych. 
Organizacja pierwszej pomocy na terenie Uczelni. 
Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, w 
przypadkach zdarzeń: 1) zasłabnięcia i utraty 
przytomności, 2) złamania kończyny, 3) zranienia, 
w tym krwotoku, 4) zatrucia, 5) oparzenia.  
Lokalizacja i wyposażenie apteczek pierwszej w 
budynkach PWSZ oraz zasady korzystania z 
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materiałów opatrunkowych. Tryb wzywania 
pogotowia ratunkowego na teren Uczelni. 
Identyfikacja czynników szkodliwych, uciążliwych i 
niebezpiecznych dla zdrowia wg klasyfikacji: 
czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i 
psychologiczne występujących w procesie 
dydaktycznym: 1) w pracowniach i laboratoriach, 
2) podczas zajęć wychowania fizycznego, 3) 
związanych z pracą na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe, 4) podczas 
odbywania praktyk zawodowych, oraz zasady 
zabezpieczania się przed nimi.  
Szacowanie ryzyka podejmowanych działań. 

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1. Aktualne ustawy i rozporządzenia 

wykonawcze dotyczące prawa o szkolnictwie 
wyższym , a szczególnie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w uczelniach.  

2. Aktualne ustawy i rozporządzenia 
wykonawcze w sprawie wypadków i chorób 
zawodowych oraz zaopatrzeniu z tytułu 
wypadków lub chorób zawodowych 
powstałych w szczególnych okolicznościach. 

3. Aktualne ustawy i rozporządzenia 
wykonawcze o ochronie przeciwpożarowej, a 
szczególnie w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów.  

4. PN-Z-08052:1980 w sprawie klasyfikacji 
czynników szkodliwych i niebezpiecznych 
występujących w procesach pracy. 

5. Regulamin Studiów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

6. Zarządzenia obowiązujące w sprawie 
regulaminów porządkowych w pracowniach i 
laboratoriach. 

7. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla 
budynków Uczelni.  

8. Kordecka D. (red.). Bezpieczeństwo pracy i 
ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 
Warszawa 1997. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk społecznych 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS  Nie dotyczy 
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27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 Nie dotyczy 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia / Zakład Fizjoterapii  

2 Kierunek studiów Fizjoterapia / profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Szkolenie: Podstawy higieny szpitalnej   

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa 12.9 Inne nauki medyczne (Others Medical 
Sciences) 

6 Punkty ECTS 0 ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć niestacjonarne  

11 Liczba godzin 4h ćwiczenia  

12 Koordynator dr Marta Wałaszek 

13 Prowadzący dr Marta Wałaszek  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  tak 

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: biologia, 
wiedza o środowisku. 

18 Efekty kształcenia 

 Cel kształcenia: Opanowanie wiedzy z zakresu 
zagrożeń biologicznych na stanowisku pracy oraz  
profilaktyki zakażeń szpitalnych 
Student w  zakresie wiedzy:  
FZ_P1_W26 student posiada wiedzę z zakresu 
przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy 
fizjoterapeuty: w pracowni fizjoterapii, oddziałach 
szpitalnych, obowiązki pracodawcy. 
Student w  zakresie umiejętności: 
FZ_P1_U 08 potrafi pracować w zespole 
interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość 
opieki nad pacjentem. 
Student w  zakresie kompetencji 
społecznych: 
FZ_P1_K 20 stosuje zasady bezpieczeństwa                
i higieny pracy obowiązujące w placówkach 
ochrony zdrowia.  
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19 Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne, prezentacja multimedialna, 
film, pokaz. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu 
jednokrotnego wyboru. Sprawdzenie umiejętności 
mycia                      i dezynfekcji rąk oraz 
stosowania środków ochrony indywidualnej. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie bez oceny. 

22 Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawy prawne postępowania sanitarno 
higienicznego w zakładach opieki zdrowotnej. 
Metody dekontaminacji środowiska szpitalnego. 
Zasady postępowania aseptycznego i septycznego   
w procedurach medycznych. Higiena rąk. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
Zasady postępowania z odpadami w zakładach 
opieki zdrowotnej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia    
Podstawy prawne postępowania sanitarno 
higienicznego w zakładach opieki zdrowotnej. 
Metody dekontaminacji środowiska szpitalnego. 
Zasady stosowania środków dezynfekcyjnych             
w pracy rehabilitanta. Zasady postępowania 
aseptycznego i septycznego w procedurach 
medycznych. Procedury, instrukcje sanitarno – 
higieniczne; istotne w pracy rehabilitanta. 
Postępowanie ze sprzętem rehabilitacyjnym. 
Higiena rąk: Rodzaje mycia rąk: sanitarne, 
higieniczne, chirurgiczne. Higieniczne mycie i 
dezynfekcja rąk, wg Normy PN EN 1499, PN EN 
1500. Pokaz higienicznego mycia i dezynfekcji; 
rozdanie schematów. Zasady utrzymywania 
higieny rąk ( pielęgnacja, paznokcie, biżuteria). 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej: 
Definiowanie; odzież robocza, odzież ochronna. 
Rękawice, fartuchy, ochrona oczu, maski. Zasady 
postępowania z odpadami w zakładach opieki 
zdrowotnej. Zasady postępowania z materiałem 
potencjalnie infekcyjnym .                                                                                                                

24 Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podstawowa 
1.  Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy 

pielęgniarstwa epidemiologicznego, Centrum 
kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek               
i Położnych, Warszawa 2002                  

Uzupełniająca  
1. Kontrola zakażeń szpitalnych, Polskie 

Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, 
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 
1996 

2. Juszczyk J., Hryniewicz W., Magdzik W., 
Samet A.:   Zakażenia szpitalne, MZ i OS, 
Warszawa 1996  
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3. Jabłoński M.: Epidemiologia, Folium, Lublin 
1996 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 Godziny wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego:            
4h  0 ECTS 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

0 ECTS 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   
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