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Karta oceny studenta 
Praktyka: w pracowni fizykoterapii  sem.V– studia stacjonarne 

 
I. Imię i nazwisko studenta/rok studiów ............................................................................................. 

 
II. Nazwa placówki ...............................................................................................................................  

 
III. Praktyka zrealizowana w terminie ....................................................................................... ........... 

 
IV. Opiekun praktyki z ramienia placówki ........................................................................................... 
        (czytelnie: imię i nazwisko) 
V.  Oceny opiekuna z ramienia placówki za osiągnięte przez studenta efekty kształcenia: 
 

Zakładane efekty kształcenia w zakresie: wiedzy Ocena* 

FZ_P1_W22 
Student posiada wiedzę na temat mechanizmów działania określonych czynników fizykalnych 
stosowanych w procesie usprawniania, w poszczególnych jednostkach i zespołach chorobowych. 

 

FZ_P1_W23 
Zna wskazania i przeciwwskazania oraz skutki uboczne zabiegów fizykoterapeutycznych, potrafi opisać        
i wyjaśnić mechanizm ich oddziaływania. 

 

FZ_P1_W32, 
W35  

Posiada wiedzę na temat rodzajów energii stosowanej w fizykoterapii. Zna teoretyczne, metodyczne               
i praktyczne podstawy fizykoterapii 

 

 

Zakładane efekty kształcenia w zakresie: umiejętności Ocena* 

FZ_P1_U02 
U03, U04 

Umie samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu leczniczego, u osób z 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.  

 

Zakładane efekty kształcenia w zakresie: kompetencji społecznych Ocena* 

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.  

*ocena wg skali ocen obowiązującej w PWSZ w Tarnowie (5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,0)   

Podstawą zaliczenia praktyki jest 100 % obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen  
z wszystkich efektów kształcenia. 
 
VI. Ocena końcowa   (średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych efektów kształcenia):  
 
………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

 
..............................................            ..............................................            
      pieczęć placówki                          podpis opiekuna praktyki 

       
 
Zaliczenia końcowego dokonuje opiekun praktyk z ramienia PWSZ na podstawie średniej ocen 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 (dzienniczek praktyk).  


