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Lp.

Przypisane efekty kształcenia

Przedmiot

Moduły podstawowe
K_W020 Posiada wiedzę o zdrowiu i jego
zagrożeniach
oraz
skali
problemów
niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i
epidemiologicznym.
K_W021 Zna zasady analizy demograficznej oraz
podstawowe pojęcia statystyki epidemiologicznej.
1.

Demografia i epidemiologia
K_W022 Zna zasady przeprowadzania badań
przesiewowych w profilaktyce dysfunkcji i
niepełnosprawności.
K_U015 Umie przeprowadzić i wykorzystać badanie
przesiewowe w profilaktyce dysfunkcji i
niepełnosprawności.
K_W077
Zna
zasady
uruchomienia
oraz
prowadzenia własnej działalności gospodarczej
dotyczącej fizjoterapii.

2.

Ekonomia i systemy
ochrony zdrowia

K_W128 Ma wiedzę dotyczącą ekonomicznych
uwarunkowań fizjoterapii w zależności od struktury
organizacyjnej systemu ochrony zdrowia.
K_U113
Szacuje
koszty
fizjoterapii
i
funkcjonowania placówek medycznych w różnych
systemach ochrony zdrowia.
K_K035 Postrzega złożoność problemu alokacji
środków finansowych w sferze opieki zdrowotnej.
K_W078 Posiada wiedzę dotyczącą kierowania
zespołem terapeutycznym oraz organizacji i
zarządzania placówkami prowadzącymi działalność
rehabilitacyjną.

3.

Zarządzanie i marketing

K_W079 Zna zasady zatrudniania osób z różnym
stopniem niepełnosprawności.
K_U002 Przedstawia sposoby komunikacji
negocjacji w zarządzaniu organizacjami.

i

K_U030 Przeprowadza uproszczoną analizę rynku
dla potrzeb planowania działań marketingowych.
K_K017 Kieruje zespołem terapeutycznym oraz
współdziała z jednostkami administracyjnymi innych
zawodów.
K_W027 Zna pojęcia, zasady i współczesne
tendencje w rewalidacji osób niepełnosprawnych.
K_W080 Zna przedmiot, zakres, pojęcia i rolę
pedagogiki specjalnej w fizjoterapii.
K_W098 Zna organizację diagnostyki i metod
rozpoznawania niepełnosprawności.
4.

Pedagogika specjalna

K_U032
Stosuje
rozwiązania
ułatwiające
rehabilitację (rewalidację) osób niepełnosprawnych
na wszystkich płaszczyznach.
K_U088 Dobiera program kształcenia i wychowania
osób niepełnosprawnych.
K_K020 W pracy z pacjentem wykorzystuje
holistyczny model rehabilitacji oraz wdraża
zindywidualizowany plan terapii.
K_W056 Opisuje śmierć jako problem filozoficzny i
moralny.

5.

Filozofia

K_W096 Objaśnia koncepcje filozoficzne leżące u
podstaw współczesnej kultury.
K_W097 Interpretuje pojęcia zdrowia i choroby w
świetle filozoficznych modeli i w kulturach świata.
K_K028 Postępuje zgodnie z prawem i odpowiada
za podejmowane samodzielnie decyzje.
K_U009 Przestrzega zasad prawa w praktyce
fizjoterapeutycznej.

6.

Zagadnienia prawne w
fizjoterapii

K_W129
Zna prawa pacjenta,
pracodawcy, pracowników oraz własne.

obowiązki

K_W127 Zna podstawy prawa wynalazczego i
autorskiego w praktyce fizjoterapeutycznej.
K_W064
Wyjaśnia
prawne
uwarunkowania
eksperymentu naukowego i medycznego.
K_W028 Objaśnia pojęcia choroby cywilizacyjnej i
zawodowej.
7.

Zdrowie publiczne

K_W081 Zna zasady edukacji zdrowotnej i promocji
zdrowia oraz elementy polityki społecznej dotyczącej
ochrony zdrowia.
K_U089 Posiada umiejętność organizowania działań
ukierunkowanych na edukację zdrowotną, promocję

zdrowia i profilaktykę.
K_K040 Prezentuje postawę promującą zdrowy tryb
życia.
Moduły kierunkowe
K_W009 Posiada wiedzę w zakresie diagnostyki
obrazowej w aspekcie rozpoznawania dysfunkcji
narządu ruchu.
K_W029 Zna techniki stosowane w diagnostyce
obrazowej (TK, MRI, angiografia, USG, RTG,
densytometria).
1.

Diagnostyka obrazowa w
fizjoterapii

K_U016 Potrafi
obrazowych.

interpretować

wyniki

badań

K_U033 Wykorzystuje wyniki badań diagnostyki
obrazowej do tworzenia i modyfikacji programu
rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami.
K_K010 Wykazuje postawę zdobywania nowych
umiejętności w celu podwyższenia kwalifikacji i
prestiżu zawodu.
K_W030 Zna zagadnienia dotyczące patologii i
rehabilitacji mowy.
K_W031 Zna podstawy psychofizjologii jąkania.
2.

Patologia i rehabilitacja
mowy

K_U034 Potrafi diagnozować zaburzenia mowy i
włącza się w prace zespołu terapeutycznego w celu
ich leczenia.
K_U035 Potrafi prowadzić rehabilitację zaburzeń
głosu, artykulacji mowy, trudności w połykaniu oraz
terapię ogólnych zaburzeń językowych.
K_W069 Zna zasady doboru i prowadzenia ćwiczeń
w środowisku wodnym.
K_W070 Zna przeciwwskazania do podejmowania
aktywności ruchowej w środowisku wodnym.

3.

Rehabilitacja w środowisku
wodnym

K_U092 W umiejętny i atrakcyjny sposób realizuje
program rehabilitacji i rekreacji w środowisku
wodnym.
K_U101
Prezentuje
prawidłową
wykonywania ćwiczeń w wodzie.

technikę

K_U108 Układa różnorodny program ćwiczeń
prowadzonych w środowisku wodnym dostosowany
do grupy uczestników/pacjentów.

4.

Terapia zajęciowa

K_K041 Promuje poszczególne formy aktywności
ruchowej w celu poprawy stanu zdrowia.
K_W099 Zna formy, techniki i rolę terapii
zajęciowej w fizjoterapii.

K_W100 Zna etapy postępowania terapeutycznego.
K_U093 Dobiera formę terapii zajęciowej w
zależności od rodzaju dysfunkcji pacjenta.
K_U102 Demonstruje poszczególne techniki terapii
zajęciowej.
K_W084 Zna zasady organizacji prowadzenia
treningów
i
zawodów
sportowych
osób
niepełnosprawnych.
K_W105 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą
przepisów poszczególnych dyscyplin sportu osób
niepełnosprawnych.
K_U003 Potrafi współpracować i komunikować się z
członkami zespołu wielodyscyplinarnego w pracy z
osobami niepełnosprawnymi.
5.

Sport osób
niepełnosprawnych

K_U095 Dobiera dyscypliny sportowe odpowiednio
do rodzaju schorzenia i dysfunkcji.
K_U105 Potrafi przekazać teoretyczne i praktyczne
założenia poszczególnych dyscyplin sportu osób
niepełnosprawnych
K_U115 Potrafi opracować plan treningów i
zawodów sportowych dla osób z różnymi
schorzeniami i dysfunkcjami.
K_K031 Podczas zajęć sportowych zapewnia
bezpieczeństwo uczestnikom i osobom z otoczenia.
K_W106 Zna podstawowe pojęcia i zasady
komunikacji niewerbalnej z osobami z uszkodzeniem
narządu słuchu.

6.

Podstawy języka migowego

K_U004 Umie porozumiewać się manualnymi
sposobami komunikacji z osobą z uszkodzonym
narządu słuchu.
K_U082 Identyfikuje niewłaściwe zastosowania
języka migowego.
K_K012 Kreatywny w doborze odpowiednich
środków porozumiewania się.
K_W073 Zna zasady dotyczące protezowania i
doboru sprzętu ortopedycznego.

7.

Protetyka i ortotyka

K_W074 Zna współczesne trendy w zaopatrzeniu
protezowym i ortopedycznym pacjentów z
dysfunkcjami narządu ruchu.
K_U010 Przedstawia program usprawniania z
wykorzystaniem
sprzętu
ortopedycznego
dostosowany do stanu klinicznego, funkcjonalnego i

wieku pacjenta.
K_U011 Potrafi przeprowadzić badania funkcjonalne
pacjenta, ocenić jakość kikuta oraz dobrać
odpowiednie zaopatrzenie protezowe.
K_K006 Potrafi krytycznie ocenić własne i cudze
ograniczenia oraz weryfikuje proponowany plan
działania.
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