Program studiów na kierunku Fizjoterapia studia jednolite magisterskie został opracowany na
podstawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca
2019r.
Studia trwają 10 semestrów. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych (1560 godzin),
wynosi 5260. Niezależnie od formy studiów (stacjonarne / niestacjonarne) realizowane są
ćwiczenia kliniczne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia kształtujące
umiejętności praktyczne z zakresu fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu oraz
fizjoterapii w chorobach wewnętrznych są realizowane w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą jako zajęcia kliniczne. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne z
zakresu diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji są realizowane w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą jako zajęcia kliniczne i w uczelni.
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Przedmioty z zakresu biomedycznych podstaw fizjoterapii:














Anatomia
Anatomia palpacyjna
Anatomia rentgenowska
Anatomia funkcjonalna
Biologia medyczna
Genetyka
Biochemia
Fizjologia
Farmakologia w fizjoterapii
Biofizyka
Biomechanika
Patologia ogólna
Pierwsza pomoc

Przedmioty z zakresu nauk ogólnych:










Język obcy
Psychologia
Socjologia
Pedagogika
Dydaktyka fizjoterapii
Podstawy prawa
Zdrowie publiczne
Demografia i epidemiologia
Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
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Zarządzanie i marketing
Filozofia i bioetyka
Historia rehabilitacji
Technologie informacyjne

Przedmioty z zakresu podstaw fizjoterapii:











Fizjoterapia ogólna
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Kinezyterapia
Terapia manualna
Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
Masaż
Metody specjalne w fizjoterapii
Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością
Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka i ortotyka
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

Przedmioty z zakresu fizjoterapii klinicznej:


Kliniczne podstawy fizjoterapii w:
a) ortopedii i traumatologii
b) medycynie sportowej
c) reumatologii
d) neurologii i neurochirurgii
e) pediatrii
f) neurologii dziecięcej
g) kardiologii i kardiochirurgii
h) pulmonologii
i) chirurgii
j) ginekologii i położnictwie
k) geriatrii
l) psychiatrii
m) intensywnej terapii
n) onkologii i medycynie paliatywnej



Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w:
a) ortopedii i traumatologii
b) medycynie sportowej
c) reumatologii
d) neurologii dziecięcej
e) wieku rozwojowym



Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w:
a) kardiologii i kardiochirurgii
b) pulmonologii
c) chirurgii
d) ginekologii i położnictwie
e) pediatrii
f) geriatrii
g) psychiatrii
h) onkologii i opiece paliatywnej



Diagnostyka funkcjonalna:
a) Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
b) Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
c) Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym



Programowanie rehabilitacji:
a) Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu
b) Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
c) Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym

Przedmioty z zakresu metodologii badań naukowych:
 Metodologia badań naukowych
 Praca magisterska (seminarium, praca mgr, egzamin dyplomowy)
Przedmioty z zakresu autorskiej oferty Uczelni:
 Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
 Kultura i filozofia w procesie terapeutycznym
 Kinezjologia
 Etyka i deontologia w zawodzie fizjoterapeuty
 Ergonomia w zawodzie fizjoterapeuty
 Hipoterapia
 Rehabilitacja społeczna pacjentów po urazie radzenia kręgowego
 Przedmioty do wyboru
Praktyki fizjoterapeutyczne:
 Praktyka asystencka
 Praktyka w zakresie kinezyterapii
 Praktyka w zakresie fizykoterapii
 Praktyka w zakresie masażu
 Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych
 Praktyka profilowana - wybieralna

