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Zakładane efekty kształcenia w zakresie: wiedzy  
 

pkt. Ocena opiekuna  
z ramienia placówki 

FZ_F.W2 Student zna i rozumie:  teoretyczne, metodyczne                    
i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii manualnej 

3  

2  

1  

0  

FZ_F.W7 Zna zasady doboru różnych form adaptowanej aktywności 

fizycznej oraz dyscyplin sportowych osób  
z niepełnosprawnościami w rehabilitacji kompleksowej            
i podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi 
potrzebami 

3  

2  

1  

0  

FZ_F.W9 Zna zasady etyczne obowiązujące w pracy z pacjentem 3  

2  

1  

0  

 
 

Zakładane efekty kształcenia w zakresie: umiejętności pkt. Ocena opiekuna  
z ramienia placówki 

FZ_F.U1  Student potrafi: przeprowadzić badania i zinterpretować 
ich wyniki oraz przeprowadzić testy funkcjonalne 
niezbędne do doboru środków fizjoterapii, wykonywania 

zabiegów i stosowania podstawowych metod 
terapeutycznych 

3  

2  

1  

0  

FZ_F.U2  Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi  
z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej 

3  

2  

1  

0  



FZ_F.U12  Potrafi samodzielnie wykonywać powierzone zadania         
i właściwie organizować własną pracę oraz brać za nią 
odpowiedzialność 

 

 
 

3  

2  

1  

0  

 

Zakładane efekty kształcenia w zakresie: kompetencji społecznych  pkt. Ocena opiekuna  
z ramienia placówki 

FZ_G.K3 Student jest gotów do prezentowania postawy promującej 
zdrowy styl życia, propagowania i aktywnego kreowania 
zdrowego stylu życia,  promocji zdrowia w trakcie działań 
związanych z wykonywaniem zawodu i określenia poziomu 

sprawności niezbędnego do wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty 

3  

2  

1  

0  

FZ_G.K4 Jest gotów do przestrzegania praw pacjenta i zasad etyki 
zawodowej. 

3  

2  

1  

0  

 
Podstawą zaliczenia praktyki jest 100 % obecność na zajęciach oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu 
za realizację każdego efektu kształcenia. Jeżeli student otrzyma 0 punktów za realizowany efekt nie 
zalicza go i tym samym nie zalicza praktyk. 
 
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 
 65%-60%    max ilości punktów – dostateczny 
 
VI. Ocena końcowa   (suma uzyskanych punktów z poszczególnych efektów kształcenia w odniesieniu do wyżej  

 

przedstawionych kryteriów oceny):………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….                       …………………………………………….

      

pieczęć placówki                                                     podpis opiekuna praktyki 
 

 
 
Zaliczenia końcowego dokonuje opiekun praktyk z ramienia PWSZ  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 /dzienniczek praktyk/. 


