
   FIZJOTERAPIA  STUDIA STACJONARNE   III  ROK  SEMESTR VI     rok akademicki 2018 / 2019   

                                           #  OBJAŚNIENIA  DO  HARMONOGRAMU      
            sem. VI   20.02.19- 16.06.19

Praktyka zblokowana: 10.04.19 - 24.05.19

Fizjoterapia kliniczna w  w neurologii i neurochirurgii:

Miejsce zajęć: Szpital Wojewódzki im.Św. Łukasza, Tarnów ul.Lwowska 178A, 

oddział neurochirurgii (N-Ch) - VI piętro; oddział neurologii - parter

Tydzień 1-5 : zajęcia (2 godz.+3 godz. dydaktyczne), tydzień 6-10 zajęcia (2 godz.+ 2 godz.dydaktyczne)

Fizjoterapia kliniczna  w ortopedii i traumatologii:

Miejsce zajęć: Szpital Wojewódzki im.Św. Łukasza, Tarnów ul.Lwowska 178A, oddział ortopedii  IV piętro

Fizjoterapia kliniczna w  neurologii dziecięcej:

Pierwsze 7 tygodni: 2 godz. dydaktyczne;  8 tydzień (ostatni ) - 1 godz. dydaktyczna

 Fizjoterapia kliniczna w  pediatrii:

Pierwsze 7 tygodni: 2 godz. dydaktyczne;  8 tydzień (ostatni ) - 1 godz. dydaktyczna

Fizjoterapia kliniczna w  ortopedii dziecięcej:

Pierwsze 7 tygodni: 2 godz. dydaktyczne;  8 tydzień (ostatni ) - 1 godz. dydaktyczna

Szkolenie "WPROWADZENIE NA RYNEK PRACY": należy uzyskać zaliczenie z wpisem do indeksu.

       Terminy wykładów (do wyboru) znajdują się na stronie internetowej BIURA KARIER I PROJEKTÓW.

BIURO KARIER I PROJEKTÓW znajduje się w budynku C, sala 300C.

Zaliczenie należy uzyskać przed praktyką zblokowaną czyli przed 10.04.19

 PRAKTYKI ZAWODOWE:

Szczegółowy plan praktyk znajduje się  na stronie internetowej Fizjoterapii w osobnej zakładce: praktyki całoroczne

TERMIN praktyki: fizjoterapia kliniczna (zblokowana): 10.04.19 - 24.05.19

Egzaminy: 

1. Fizjoterapia kliniczna  w neurologii i neurochirurgii

2. Fizjoterapia kliniczna w  ortopedii i traumatologii

3. Fizjoterapia kliniczna  w reumatologii

4. Fizjoterapia kliniczna  w pediatrii

Zaliczenie z oceną:

1. Fizjoterapia kliniczna  w neurologii i neurochirurgii

2. Fizjoterapia kliniczna  w ortopedii i traumatologii

3. Fizjoterapia kliniczna  w reumatologii

4. Fizjoterapia kliniczna w  neurologii dziecięcej

5. Fizjoterapia kliniczna  w pediatrii

6. Fizjoterapia kliniczna  w ortopedii dziecięcej

7. Kinezyprofilaktyka gerontologiczna

8. Sport osób niepełnosprawnych/ Gry i zabawy osób niepełnosprawnych (przedmiot do wyboru)

9.Terapia poprzez nurkowanie ze sprzętem- scuba  diving/ Terapia poprzez nurkowanie bez sprzętu - free diving (do wyboru)

ko

10. Praktyka: w pracowni kinezyterapii (całoroczna semestr V i VI); 

w pracowni fizykoterapii (całoroczna semestr V i VI); 

fizjoterapia kliniczna (całoroczna semestr VI i zblokowana semestr VI)

Zaliczenie: 

1. Seminarium dyplomowe: Przygotowanie do pisania pracy monograficznej / przygotowanie do pisania pracy 

 eksperymentalnej (do wyboru)

2. Wprowadzenie na rynek pracy

3. Fizjoterapia kliniczna  w pediatrii -  WYKŁAD


