
 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa 
 Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

 
 

Organizacja praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia  
na studiach drugiego stopnia 

rok I  
 

1 semestr – 250 godz.; 2 semestr – 200 godz. 

 

 

1. Składanie podań wraz z załącznikiem (poświadczenie przez placówkę medyczną możliwości 
realizacji programu praktyki - pieczątka, podpis opiekuna) – do 15 grudnia 2020 r. w Dziekanacie 
WNoZ. 

2. Miejsce realizacji praktyk: placówki lecznictwa stacjonarnego (szpitale, sanatoria, 
zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze, specjalistyczne ośrodki rehabilitacji długoterminowej, 
oddziały dzienne). 

3. Podania rozpatruje Kierownik Praktyk na kierunku i informuje studentów drogą mailową o 
decyzji. 

4. Po otrzymaniu zgody Kierownika Praktyk, student zgłasza się do Dziekanatu w celu odbioru Karty 
Praktyki. 

5. Rozliczenie praktyk – do 10 września 2021 r. przez Kierownika Praktyki. 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………….…..      Olsztyn, ……….…………. 

imię, nazwisko studenta 

 

………………………….……. 

rok, tryb, stopień studiów 

 

…………………………..…. 

nr telefonu studenta 

 

 

Kierownik Praktyk  

na kierunku Fizjoterapia - studia II stopnia 

Mgr Dorota Dziechcińska 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Olsztyńska Szkoła Wyższa  

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk zawodowych w ………………… 

 

……………………………………………………………………………….………………………..…. 
                                                                    pełna nazwa placówki, adres  

 

pod opieką ………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                         imię, nazwisko opiekuna praktyk i nr telefonu kontaktowego 

 

w przewidywanym terminie …………………………………………………………….………. . 
 

 

 

 

 

 

     Z poważaniem 

 

……………………….. 
podpis studenta 

 
 

 

 
 

 
 



ROK I 

 
Praktyka zawodowa w zakresie FIZJOTERAPII KLINICZNEJ  

semestr 1, 2 – 450 godzin (15 ECTS) 
 

L.p. Wykaz umiejętności praktycznych Potwierdzenie 

możliwości realizacji 

praktyki 

1 Badanie i ocena postawy ciała, identyfikacja rodzaju wady postawy  

2 Ocena funkcjonalna chodu  

3 Wykonanie testów oceniających sprawność fizyczną pacjenta  

4 Pomiar wydolności (cykloergometr, bieżnia, step-test)  

5 Ocena siły mięśniowej, gibkości, zakresu ruchów w stawach  

6 
Protokoły prób wysiłkowych, określenie tolerancji wysiłku u 

pacjentów w różnym wieku 

 

7 Wykonanie badania tkanek miękkich wg protokołu diagnostycznego   

8 

Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania w chorobach neurologicznych, np.:  

- udar mózgu,  

- choroba Parkinsona,  

- SM 

 

9 

Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania w chorobach układu krążenia np. po zawale mięśnia 

sercowego 

 

10 
Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania w chorobach narządu ruchu (gonartrozie, koksartrozie)  

 

11 
Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania kobiety ciężarnej, w połogu i po cięciu cesarskim 

 

12 Przygotowanie do zaprotezowania amputowanych  

13 
Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz weryfikacja programu 

usprawniania po amputacji kończyn  

 

14 Dobór przedmiotów ortopedycznych do potrzeb osoby rehabilitowanej   

15 
Udzielenie pacjentowi porady w zakresie promocji zdrowia i 

profilaktyki niepełnosprawności np. osteoporozy, otyłości, itp. 

 

 


