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OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
KIERUNEK FIZJOTERAPIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA  

Profil praktyczny 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 

 
 
Umiejscowienie kierunku Fizjoterapia w obszarze nauk medycznych 

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia 

środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, 

takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Fizjoterapia 

należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Według definicji Światowej 

Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) ”Fizjoterapia” oznacza 

świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i 

przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko 

przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Fizjoterapia jest ze swej istoty nauką stosowaną, co 

oznacza że zdefiniowane wzorcowe efekty kształcenia związane są z wiedzą i umiejętnościami teoretycznymi, 

jak i praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi a zawód fizjoterapeuty zawodem zaufania społecznego. 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności 

niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym 

wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; umożliwienie absolwentom zdobycia 

wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapii i 

masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia 

ortopedycznego; umożliwienie zdobycia sprawności fizycznej koniecznej dla poprawnego demonstrowania i 

przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach  

FZ -                       kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku fizjoterapia 

P1-                        „P1” (po podkreślniku) oznacza efekty kierunkowe dla studiów pierwszego  

                               stopnia o profilu praktycznym 

W; U; K -               oznaczają odpowiednio kategorię efektów: 

                             W- wiedza; U- umiejętności; K- kompetencje społeczne 

01, 02, 03 i kolejne -  numer efektu kształcenia 

M1-                       „M”- oznacza obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o  

                               zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

                             „1”- studia/kwalifikacje pierwszego stopnia 

 

nazwa kierunku studiów:   FIZJOTERAPIA 
poziom kształcenia:          studia I stopnia 
profil kształcenia:             profil praktyczny 

Symbol Efekty kształcenia 
 

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku 
 FIZJOTERAPIA 

absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie nauk 

medycznych, nauk 
o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze 

fizycznej 
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                             W I E D Z A                               

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 

 M1_W01 

FZ_P1_W 02 umie opisać procesy rozwoju osobniczego w kolejnych 
etapach ontogenezy 

 M1_W01 

FZ_P1_W 03 zna i interpretuje zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju 
pod wpływem zewnętrznych czynników fizycznych 

 M1_W01 

FZ_P1_W 04 rozumie i rozpoznaje mechanizm powstawania, modulacji i 
percepcji bólu 

 M1_W01 

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    

 M1_W02 

FZ_P1_W 06 posiada wiedzę, ogólną, z zakresu budowy anatomicznej i 
funkcji poszczególnych układów człowieka: krążenia, 
oddechowego, wewnątrzwydzielniczego, narządów zmysłów, 
wydalniczego 

 M1_W02 

FZ_P1_W 07 zna aspekty rozwojowe aktów ruchowych człowieka w 
różnym ujęciu procesu uczenia się i nauczania ruchów 

 M1_W02 

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 

 M1_W03 

FZ_P1_W 09 zna podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej i 
głównych zmian patofizjologicznych w stopniu 
umożliwiającym racjonalne planowanie procesu usprawniania 

 M1_W03 

FZ_P1_W 10 zna metody opisu podstawowych jednostek i zespołów 
chorobowych, w stopniu umożliwiającym racjonalne 
planowanie procesu usprawniania 

 M1_W03 

FZ_P1_W 11 zna metody oceny stanu narządu ruchu człowieka dla 
wyjaśnienia zaburzeń ich struktury i funkcji 

 M1_W03 

FZ_P1_W 12 zna zasady i ograniczenia w podejmowaniu aktywności 
fizycznej, której celem jest zwiększenie wydolności organizmu 
i podniesienie jakości życia, w różnych zespołach i 
jednostkach chorobowych, po przebytych urazach i 
przewlekłych stanach chorobowych 

 M1_W03 

FZ_P1_W 13 zna i potrafi wymienić i opisać narzędzia diagnostyczne i 
metody oceny pacjenta dla potrzeb fizjoterapii 

 M1_W03 

FZ_P1_W 14 zna zakres i zasady badań funkcjonalnych i 
wydolnościowych niezbędnych dla doboru środków 
fizjoterapii, wykonywania zabiegów oraz stosowania technik i 
metod fizjoterapii 

 M1_W03 
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FZ_P1_W 15 potrafi wyjaśnić mechanizm zaburzeń strukturalnych 
wywołanych chorobą lub urazem oraz podstawowe reakcje 
człowieka na chorobę 

 M1_W03 

FZ_P1_W 16 potrafi zdefiniować i interpretować podstawowe pojęcia z 
zakresu psychologii ogólnej oraz rozwoju 
psychomotorycznego  

 M1_W04 

FZ_P1_W 17 rozpoznaje i rozumie kulturowe i światopoglądowe normy 
oraz tradycje różnych społeczności związane ze zdrowiem i 
jego ochroną 

 M1_W04 

FZ_P1_W 18 zna zasady etyczne obowiązujące w pracy z pacjentem oraz 
zna przyczyny nieporozumień i sytuacji problemowych w 
opiece nad pacjentem 

 M1_W04 

FZ_P1_W 19 zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej  M1_W05 

FZ_P1_W 20 posiada wiedzę z zakresu podstaw edukacji zdrowotnej, 
promocji zdrowia i profilaktyki, zna zasady zdrowego trybu 
życia 

 M1_W06 

FZ_P1_W 21 zna podstawy profilaktyki niepełnosprawności i zasady 
edukacji zdrowotnej dla pacjentów 

 M1_W06 

FZ_P1_W 22 posiada wiedzę na temat mechanizmów działania 
określonych czynników fizykalnych stosowanych w procesie 
usprawniania, w poszczególnych jednostkach i zespołach 
chorobowych 

 M1_W07 

FZ_P1_W 23 zna wskazania i przeciwwskazania oraz skutki uboczne 
zabiegów fizjoterapeutycznych, potrafi opisać i wyjaśnić 
mechanizm ich oddziaływania 

 M1_W07 

FZ_P1_W 24 posiada wiedzę z zakresu prawa i organizacji ochrony 
zdrowia, w tym fizjoterapii   

 M1_W08 

FZ_P1_W 25 zna zasady międzynarodowej klasyfikacji funkcjonalności 
(ICF) 

 M1_W08 

FZ_P1_W 26 posiada wiedzę z zakresu przestrzegania zasad BHP w 
miejscu pracy fizjoterapeuty: w pracowniach fizjoterapii, 
oddziałach szpitalnych, w domu pacjenta 

 M1_W08 

FZ_P1_W 27 zna prawa pacjenta, prawa i obowiązki pracowników 
placówek ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów, prawo 
pracy, obowiązki pracodawcy 

 M1_W08 

FZ_P1_W 28 zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji systemu 
ochrony zdrowia na poziomie miejscowości, regionu, kraju 

 M1_W09 

FZ_P1_W 29 posiada wiedzę na temat kształcenia zawodowego, stopni 
awansu zawodowego i naukowego w zakresie fizjoterapii 

 M1_W09 

FZ_P1_W 30 posiada podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o 
zdrowiu, w tym z zakresu fizjoterapii oraz o kulturze fizycznej 

 M1_W10 

FZ_P1_W 31 posiada wiedzę ogólną z zakresu historii fizjoterapii i 
rehabilitacji oraz rozwoju technik i metod fizjoterapii, w tym 
podstawowe pojęcia z zakresu fizjoterapii oraz współczesną 

 M1_W10 



ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY SENATU Z DNIA 30 MARCA 2012 ROKU  

 

Strona 4 z 7 
 

systematykę fizjoterapii 

FZ_P1_W 32 posiada wiedzę na temat rodzajów energii stosowanej w 
fizykoterapii 

 M1_W10 

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 

 M1_W10 

FZ_P1_W 34 zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy 
kinezyterapii i terapii manualnej, w odniesieniu do fizjoterapii 
ambulatoryjnej, klinicznej i sanatoryjnej 

 M1_W10 

FZ_P1_W 35 zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy 
fizykoterapii i masażu leczniczego w odniesieniu do 
fizjoterapii ambulatoryjnej, klinicznej i sanatoryjnej 

 M1_W10 

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 

 M1_W10 

FZ_P1_W 37 zna metodykę nauczania ruchu  M1_W10 

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 

 M1_W10 

FZ_P1_W 39 posiada wiedzę z podstaw statystyki na potrzeby 
przygotowania pracy dyplomowej 

 M1_W10 

FZ_P1_W 40 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

 M1_W11 

FZ_P1_W 41 zna zasady tworzenia przedsiębiorczości indywidualnej w 
obszarze fizjoterapii 

 M1_W12 

                             U M I E J Ę T N O Ś C I                              

FZ_P1_U 01 umie samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu kinezyterapii 
i z elementami terapii manualnej 

 M1_U01 

FZ_P1_U 02 umie samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii  M1_U01 

FZ_P1_U 03 umie samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu masażu 
leczniczego 

 M1_U01 

FZ_P1_U 04 potrafi wykonywać zabiegi z zakresu fizjoterapii, u osób z 
chorobami i dysfunkcjami różnych narządów i układów, 
stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego 

 M1_U01 

F_P1_U 05 umie posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowaną w 
kinezyterapii 

 M1_U02 

FZ_P1_U 06 umie posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowaną w 
fizykoterapii i masażu leczniczym 

 M1_U02 
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FZ_P1_U 07 potrafi zastosować zaopatrzenie ortopedyczne oraz 
poinstruować i nauczyć pacjentów korzystania z tego sprzętu 

 M1_U02 

FZ_P1_U 08 potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym 
zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem 

 M1_U03 

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 

 M1_U03 
 

FZ_P1_U 10 potrafi rozpoznać i zinterpretować podstawowe problemy 
psychologiczne osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym 

 M1_U04 
 

FZ_P1_U 11 potrafi udzielić porady osobom z nieodwracalną dysfunkcją 
lub przewlekłą chorobą w zakresie trybu życia oraz 
postępowania 

 M1_U04 
 

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 

 M1_U05 
 

FZ_P1_U 13 potrafi wskazać, opisać i wyjaśnić mechanizmy kształtowania 
się kontroli postawy ciała, wzorców ruchowych, nawyków 
ruchowych 

 M1_U05 
 

FZ_P1_U 14 potrafi interpretować wiedzę z zakresu zmian patologicznych 
dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz zabiegów 
fizjoterapeutycznych 

 M1_U05 
 

FZ_P1_U 15 potrafi rozpoznać stany zagrożenia życia i udzielać 
medycznej pomocy przedlekarskiej 

 M1_U05 

FZ_P1_U 16 potrafi przeprowadzić kinezjologiczną analizę aktów 
ruchowych człowieka pod kątem procesu uczenia i nauczania 
ruchów z uwzględnieniem różnych aspektów 

 M1_U05 

FZ_P1_U 17 potrafi korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych w 
celu pozyskiwania, gromadzenia 
 i analizowania danych 

 M1_U06 
 

FZ_P1_U 18 opanował obsługę komputera w zakresie edycji tekstu, 
analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, 
przygotowania prezentacji 

 M1_U06 
 

FZ_P1_U 19 potrafi wprowadzić dane i istotne informacje oraz opis 
efektów usprawniania do dokumentacji pacjenta 

 M1_U06 

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 

 M1_U07 

FZ_P1_U 21 potrafi interpretować dane liczbowe będące wynikiem oceny 
sprawności narządu ruchu, oceny ogólnej sprawności fizycznej 
chorego oraz oceny efektów usprawniania leczniczego 

 M1_U08 

FZ_P1_U 22 potrafi interpretować wyniki podstawowych badań 
klinicznych oraz wyniki diagnostyki funkcjonalnej 

 M1_U08 
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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 

 M1_U09 
 

FZ_P1_U 24 potrafi planować, projektować i realizować programy 
terapeutyczne z zakresu kinezyterapii na bazie zlecenia 
lekarskiego oraz fizjoterapeutyczne w oddziałach szpitalnych, 
w konsultacji z lekarzem prowadzącym i pod nadzorem 
magistra fizjoterapii/rehabilitacji 

 M1_U10 

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 

 M1_U11 
 

FZ_P1_U 26 potrafi wykorzystać różne formy aktywności w nauczaniu 
ruchów oraz planowaniu  i kontrolowaniu procesu 
opanowania umiejętności ruchowych 

 M1_U11 

FZ_P1_U 27 posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe z 
zakresu wybranych podstawowych dyscyplin sportowych: 
pływania, gimnastyki, piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej 

 M1_U11 

FZ_P1_U 28 potrafi pisemnie przedstawić program zamierzonych działań, 
wyników pracy swojej lub zespołu 

 M1_U12 
 

FZ_P1_U 29 potrafi dokonać opracowań w oparciu o dane i materiały 
źródłowe 

 M1_U12 

FZ_P1_U 30 potrafi przygotować referat z zakresu podstawowych technik i 
metod fizjoterapii i wygłosić go przed grupą słuchaczy 

 M1_U12 

FZ_P1_U 31 potrafi zaprezentować ustnie wyniki swoich działań i 
uzasadnić wybór sposobu ich realizacji, wyniki badań, 
obserwacji, przemyśleń 

 M1_U13 

FZ_P1_U 32 opanował język obcy w stopniu pozwalającym na 
porozumiewanie się, zgodnie z wymogami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

 M1_U14 
 

                            K O M P E T E N C J E   S P O Ł E C Z N E 

FZ_P1_K 01 rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się i rozwoju 
zawodowego 

 M1_K01 

FZ_P1_K 02 orientuje się na bieżąco w tendencjach i kierunkach rozwoju 
współczesnej fizjoterapii 

 M1_K01 

FZ_P1_K 03 potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 
świadomy własnych ograniczeń 

 M1_K02 

FZ_P1_K 04 potrafi zwrócić się o pomoc do osoby bardziej doświadczonej 
lub specjalisty 

 M1_K02 

FZ_P1_K 05 przyjmuje i akceptuje opinie innych  M1_K02 

FZ_P1_K 06 okazuje szacunek wobec pacjenta, współpracowników oraz 
pracowników poszczególnych grup zawodowych w 
lecznictwie szpitalnym i pozaszpitalnym 

 M1_K03  
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FZ_P1_K 07 dba o dobro pacjentów oraz okazuje zrozumienie dla ich 
problemów 

 M1_K03 

FZ_P1_K 08 zwraca uwagę na zachowanie pacjentów i współpracowników  M1_K03 

FZ_P1_K 09 przestrzega właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną  M1_K03 

FZ_P1_K 10 okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z 
różnorodnych uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz 
wieku pacjentów 

 M1_K03 

 

FZ_P1_K 11 potrafi brać odpowiedzialność za własną pracę  M1_K04 

FZ_P1_K 12 potrafi pracować w zespole terapeutycznym, współdziałać i 
przyjmować w nim różne role, z zachowaniem podległości 
służbowej 

 M1_K04 

 

FZ_P1_K 13 potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów i 
administracji w zakresie ochrony zdrowia 

 M1_K04 

FZ_P1_K 14 potrafi nawiązywać kontakty z innymi ludźmi  M1_K04 

FZ_P1_K 15 potrafi właściwie określić cele umożliwiające osiągnięcie 
maksymalnych, możliwych wyników postępowania 
fizjoterapeutycznego 

 M1_K05 

 

FZ_P1_K 16 samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania i właściwie 
organizuje własną pracę 

 M1_K05 

FZ_P1_K 17 potrafi okazać zrozumienie dla problemów wynikających z 
czasowej lub trwalej niepełnosprawności 

 M1_K06 

 

FZ_P1_K 18 potrafi rozwiązywać problemy,  na jakie natrafia w pracy 
zawodowej fizjoterapeuty, samodzielnie lub prosząc o pomoc 
członków zespołu terapeutycznego 

 M1_K06 

 

FZ_P1_K 19 radzi sobie ze stresem związanym z wykonywaniem zawodu 
fizjoterapeuty 

 M1_K06 

FZ_P1_K 20 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w 
placówkach ochrony zdrowia 

 M1_K07 

FZ_P1_K 21 potrafi ocenić wkład pracy i postępy czynione przez 
pacjentów w trakcie realizacji programu fizjoterapeutycznego 

 M1_K08 

 

FZ_P1_K 22 przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia oraz 
wszelkich praw pacjenta 

 M1_K08 

FZ_P1_K 23 stosuje zasady etyczne obowiązujące w zawodzie 
fizjoterapeuty 

 M1_K08 

FZ_P1_K 24 dba o poziom własnej sprawności psychofizycznej niezbędnej 
dla wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

 M1_K09 

 
 
 

 


