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Nanva ocenianego kierunku studiów: F'IZJOTERAPIA

1. Poziom/y studiów: jednolite studia magisterskie i studia magisterskie II stopnia
2. Forma/ystudiów: stacjonarne, niestacjonarne
3, Nazwa dyscypliny, do której zostałprzyporządkowany kierunek1,2 Nauki o zdrowiu

przypadku przyporządkowania kierunku sfudiów do więcej niż 1 dyscypliny:
Jednolite studia magisterskie

Nazrł.a dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się
wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w
ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia sfudiów na kierunku.

Nazwa dyscypliny wiodącej
PunkĘ ECTS

liczba o//o

Nauki o zdrowiu 215 ]ż

Nanvy pozostĄch dyscyplin wtaz z określeniem procentowego udziafu liczĘ punktów ECTS dla
pozostĄch dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na
kierunku.

L.p. Nazwa dyscypliny
Punkty ECTS

liczba o//o

Nauki medyczne 56 I9

Nauki o kulturze ftzycznej Iż 4

Nauki prawne fJ 1

Nauki socjologiczne 4 1

Pedagogika 5 I,7

Psychologia 4 1

Filozofla 1 0,3

Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się
wraz z określeniem procentowego udziału |iczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w
ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.

, Studia magisterskie II0

Nazwa dyscypliny wiodącej
Punktv ECTS

liczba o//o

Nauki o zdrowiu 78 65

'N-roT dyscyplin naleĘ podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818.
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 wzelnie, które nie dokonaĘ przyporządkowania kierunku do dyscyplin
naukowych lub arĘstycmych określonych w przepisach wydarrych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące
dotychczasowego prryporządkowania kierunku do obszaru ksźałcenia oraz wskazania dziedzin naŃi i dyscyplin naukowych,
do których odnoszą się efekty ksaałcenia.

b.

c.
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d. Nanły pozostĄoh dyscyplin wtazzokreśleniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla

pozostałycń dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na

kierunku.

L.p. Nazwa dyscypliny
Punkty ECTS

liczba %

Nauki medyczne I7 I4

Nauki o kulturze fizycznej 11 9

Nauki prawne 2 2

Nauki socjologiczne 5 4

Pedagogika 5 4

Psychologia 1 l

Filozofia 1 1

EfekĘ uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i Profilu studiów

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAŁCENIA
dla cyklu kształcenia 2017-żOżż iż018-2023

Wydział prowadzący
kierunek studiów:

wvdział Nauk o zdrowiu

kierunek studiów: F,IZJOTERAPIA
poziom kształcenia: Jednolite studia magi§terskie
profil kształcenia: Praktyczny

Tytul zawodowy
uzyskiwany przez

absolwenta

Magister

Poziom Polskiej
Ramv kwalifikacii

poziom7

Dyscypliny naukowe,
do których odnoszą
się efekĘ uczenia się

(podkreślona
dyscyplina wiodąca)

Nauki o zdrowiu
Nauki medyczne

Nauki o kulturze flzycznei
Nauki prawne

Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Filozofia

EfeĘ
ksźałcenia dla
kierunku (K)

Opis kierunkowych efektów kształcenia
po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku

Fżjoterapia absolwent:

odniesienie do
charakterystyk

efektów
ksźałcenia w

obszwze
ksźałcenia w
zakesie nauk
medycznych,

nauk
o zdrowiu i nauk

o kulturze
fizycnej

- dla poziomu 7
PRK
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OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYŻSZA

wIEDZA

K_w01

Posiada pogłębioną wiedzę niezbędną do opisu:
- budowy anatomicznej człowieka i funkcjonowaniaposzczególnych jego

układów, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-
szkieletowego

- genętycmych podstaw zaburzęń rozwoju i funkcjonowanianarządów i
układów

- procesów zachodzących w okresie od dzieciństwapoptzez dojrzałość do
starości

- podstawowych właściwości ftzycnrychkomórek i tkanek oraz
mechanizmówdzińaniaczrmnikówftzycmychnaorganŁmczłowieka

P7SM_WG01
P7SM_WGO2

K_\il02
Wykazuje się szczegółową wiedzą zzakręsl: procesów metaboliczrych
na p oziomie komórkowyrrr, nar ządowy m i ustroj owym zacho dzący ch w
spoczynku i podczas wysiłku ftzycnlego oraz procesów fizjologicznych i

biochemicznych skutków bezczynności oraz adaptacji orgarrizmu do
wysiłku flzycznego

P7SM_WGO1
P7SM_WGO2

K_w03
Prezentuje rozszerzonąwiedzę w zakresie budowy i funkcji organinnu

człowieka, ze szczególnymuwzględnieniem układu mięśniowo-
szkieletoweg o oraz znajomości mechanizmów jego sterowania podczas

aktvwności fizvcznei

P7SM_WGO1
P7SM_WGO2

K_w04
Znaob jawy,prrycTytyorazrozumięmechanizmyprocesów

patologiczrych zachodzących w tkaŃach i układach organizmu
człowieka

P7SM_WGO2

K_wO5
Dysponuje usystematyzowaną ńedzą niezbędną do opisu dzińania
wybranych grup leków, ich podawania oraz ewentualnych działń

nieoozadanvch i powikłań.
P7SM_WKO4

K_w06 Ma wiedzę zzahesu zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach
zagr ożenia zdr owia i Ę cia

P7SM_WG02
P7SM_WK04
P7SM WK06

K_wo7
Wykazuje pogłębioną wiedzę z zahesu psychologicznego,

pedagogiczręgo oraz socjologicnego kontekstu niepehosprawności oraz
rozumie jego nlaczęnię w postępowaniu w wybranych jednostkach

chorobowych

P7SM_WK01
P7SM_WK03

K_W08

Znairoąlmie etyczne, prawre i historycme uwaruŃowania
wykonywani a działalności fizjoterapeutyczrej ; posiada wiedzę na temat
ekonomiczrych aspektów niepehrosprawności; ana miej sce fizj oterapii w

ramach orgańzacji polskiego systemu ochrony zdrowia; wykazuje
wiedzę o zdrowiu izagrożeniach zdrowia oraz skali problemów

nieoełnosprawności w uięciu demoeraftcnvm i epidemiolosiczrvm

P7SM_WGO1
P7SM_WKO5

K_w09
Wykazuje zrajomość i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form

indywidualnej przedsiębiorczości realizując usfugi w sferze ochrony
zdrowia; marozezrlornie na ryŃu usług zdrowotnych w Polsce i innych

państwach, potrafi wynlacry ć strategię rozwoju insĘtucji realizljących
usfugi w sęktorze ochrony zdrowia

P7SM_WKO5

K_wl0
Znairozvmie pojęcia izasady zzal<ręsl ochrony własności

przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczrość zarządzania
zasobami własności intelektualnei

P7SM_WGOl
P7sM_WKO5

K_wl1 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych zaburzeń, dysfuŃcji i
zrnian chorobowych u pacjentów w różnyn wieku

P7SM_V/GO2

K_W12
Prezentuje zaawansowany stopień zrrajomości i zrozutnienia zńożń
środków, form i metod terapeutycznych, ma wiedzę nvią;zanązich

właściwym doborem oraz stosowaniem u pacjentów w różrym wieku
oraz z różmymi dysfuŃcjami

P7SM_WGOz
P7SM_WK04
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K_w13 Zna w stopniu zaawansowanym i rozumie mechanizmy działania oraz
możliwe skutki ubocme zabiegów zzakęsu fizjoterapii

P7SM_WKO4

K_wl4

Prozentuje usystematyzowaną wiedzę w zakręsię zasad promooji zdrowia
i zdrowego styluĘcia, Rozumie i diagnozuje sĘlĘcia oraz wybrane

modele zachowńprozdrowotnych człowieka ze szczególnym
uwz ględnieniem aktywno ści ftzy cnej ;

- posiada wiedzę w zakresie doboru różnych form adaptowanej

at$ywności ftzycznej w rehabilitacji kompleksowej i podtąrmywaniu
sprawności osób ze specjalnymi potrzebasń, w Ęm osób z

niepehlosprawnościami.

P7SM_WKO3

K_wl5 Wykazuje zrajomość i rozumie, w zakresie właściwym dla programu
ksźałcenia, działanie specjalistyczrego sprzęfu oraz aparaiJry

stosowanej dla potrzeb fizjoterapi| zarówno dla celów diagnoĘcżtych,
iak i leczriczych

P7SM_WK04
P7SM_WKO6

K_wl6 Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakesv specjalnych metod fizjoterapii
oraz opisuj e specyfikę leczenia uzdrowiskowego

P7SM_WKO4

K_wl7 Posiada rczszeru§nąwiedzę na temat rodzaju oraz sposobu doboru
wyrobów medyczrych

P7SM_WKo6

K_w18
Zrrametody opisu i interpretacji podstawowych objawów jednostek

chorobowych w stopniu umozliwiającym racjonalne stosowanie środków
fizioterapii i programowanie procesu fizjoterapii

P7SM_WG02

K_wl9 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zalcesu diagnostyki
fizj oterapeuĘczrej, właściwego planowania, wykonania i ewaluacj i

pro gramów ftzi oter apii

P7sM_WG02
P7SM_WKO3

UMIEĘTNOŚCI

K_Uo1

Potrafi przeprowadzić proces nauczania ruchów, uzywając fachowego
nazewnictwa, z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki
nalczaniaruchu u pacjentów w rozlym wieku z różmymirodzajarri

dysfuŃcii

P7SM_UWo7

K_U02
Potrafi udzielić p orady w zakresię działń profi laktyczno-zdrowotnych,
wykorzystuje wychowawcze aspekty promocji zdrowia oraz aktywności

fizycmej w profilaktyce

P7SM UK02
P7SM_UO06

K_U03

Posiada zaa\ilansowane umiejętrrości kierowania i realizowania
programów zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych i estetyki zachowań

ruchowych w pracy zpacjentani w różr}m wieku i zróżnymi
dysfunkcjami

P7SM_U!Vo3
P7SM_LIW07

K_U04

Stosuje zaawansowanę techniki efektywnego komunikowania się z
pacjentem lub grupą pacjentów w procesie postępowania

profi laĘcme go i fizj oterapeutyczne go ; potrafi dostosować formę
przekazu do partrrera interakcji; umie mo§wować pacjenta, rozpoznawać

iego róme stany emoc,ionalne i rońadowywać napięcie

P7SM_UK02

K_U05 Rozumie uwaruŃowania kulturowe, religijne i efiriczne pacjentów i
uwzględnia je w programowaniu i przebiegu procesu fizjoterapii

P7SM_UK02
P7SM_UO06

K_U06
Posiada zaawansowane umiejętności manuałne pozvvalające na

wykonanie technik fizjoterapeutycznych, Wykazuje się umiejętnościami
rłrykonania technik z zakresu metod specjalnych

P7SM_UW0l
P7SM_UWO3

K_UO7

Potrafi identyfikować problemy zdrowotne, podj ąć odpowiednie
działania diagnosĘczre oraz dokonać oceny stanu funkcjonalnego
pacjenta, niezbędnej do programowania i monitorowania procesu

fizioterapii

P7SM_UWO3
P7SM*UV/05

K_U08
Wykazuj e się specj alisty czny mi umiej ętno ściami w zakresie

wykonywani a zabiegów fizj oterapeu§ czny chu pacjentów w różnym
wieku z różnymi rodzaiami dysfuŃcii

P7sM_UW07
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K_U09
Wykazuje się specjalistycnrymi umiejętnościami tworzeni a, wdrażania i

modyfikowania programów usprawniających pacjentów w kazdym wieku
or az z różmymi rodzai ami dysfunkci i

P7SM_UWO3
P7SM_UWo5

K_Ul0
Posiada umiejętności wykonywania zabiegów z zakęstt medycyny

fizykalnej. Uwzględnia i wykorzysĘe formy leczenia uzdrowiskowego
w pro gramowaniu fizi oteranii

P7SM_UW01

K_Ul1 Potrafi posfugiwać się odpowiednio dobranym oraz zaawansowanym
technicznie sprzętem w prowadzeniu fizjoterapii P7SM_UWO1

K_U12
Posiada zaawansowane umiejętności obsługi sprzęfu i specjalistycmej

ap ar atvry diagno styczno -pomi arowej w celu oc eny fu nkcj onalnej
pacienta, niezbędnei w procesie fizjoterapii

P7SM_UV/O1

K_U13
Wykazuje się umiejętlrościami właściwego doboru wyrobów medycznych

w zależmości od zidentyfrkowanego problemu, przygotowuje i edukuje
pacienta iak z nieso korzystać

P7SM_UWO1

K_Ul4 Potrafi rozpoznać stan zagrożerlia zdrowia t irycta, posiada umiejętności
podięcia odpowiednich działań w zakresię pierwszei pomocy

P7SM_UV/03
P7SM UW01

K_Ul5 Potrafi ułoĄć krótko i długofalowy program w zakresie postępowania
fizjoterapeutyczrrego

P7SM UW03
P7SM_UWO5

K_Ul6
Wykazujesięumiejętnościamipraktycnrymirealizacjizałożeńplanu

fiĄoterapelĘcTręgo zgodnie z procesem i metodyką nauczania ruchów
w odniesieniu do dostępnych waruŃów. orazzgodnie z obowiązującymi

nonnam1

P7SM_UW03
P7SM_UW05

K_Ul7 Potrafi wspóĘracować w zespołach terapeuĘczIlych; pełnić rolę
przyw ódczą w zespołach realizuj ących zadania zawodowe

P7SM_UK08

K_Ul8
Posiada umiej ętności krytycmej analizy prowadzone go proce su
usprawn iania; identyfikowania błędów i zamedb ań w praktyce

ftzjoterapellĘ cznej na każdym etapie oraz wprowadzania działaft
naprawczych

P7SM_UWO5

K_Ul9
Posiada specjalisĘczne umiejętności ruchowe zza|rłesu różrych form

akłwności ftzy cznej rwiązany ch z fizj oterupią
P7SM_UW07

K_U20
Stosuje wiedzę tęoretycmlą w prakĘce fizjoterapeutycznej w

bezpośredniej pracy zpacjentem; jest praĘcznie przygotowany do
pehrienia roli zawodowei

P7SM_UWO3
P7SM_UW05

K_U21
Potrafi prowadzić dokumentacj ę dotyczącą:

- dzińań diagnosĘcznych i fizj oterapeutyczrych
- fuŃcjonowania jednostek i insĘrtucji prowadzących działalność w

zakresie fizioterapii

P7SM_UKO2
P7SM_UWO4

K_a22
Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi naruędziami i technikami

informatycmymi w celu pozyskania danych, atakże krytyczrie
analizować i oceniać te darre

P7SM_UW04

K_U23 Posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych oraz prac
pisemnych z zahesu fizioterapii i dziędztn pokrewnych

P7SM_UKO2
P7SM UW04

K_U24
Posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości 82+ Ewopejskiego

Systemu Opisu Ksźałcenia Językowego orźv posfuguje się językiem
specialistyczrym z zaktesu fizioterapii

P7SM_UK02

K_U25

Potrafi współdziałać w planowaniu irea|izacjiprac badawczych w
zakresie fizjoterapii oraz dziedzim pokrewnych, formułuje problemy

badawcze, dobiera właściwe metody i techniki badawcze do ich
realizacji, atakżę wyciąga wnioski zbadańnaukowych i własnych

obserwacii

P7SM_UK08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01
Jest świadomy konieczności posiadania wiedzy z wielu dyscyplin

naukowych, pluralizmu teoretycmo-metodologiczrego w nauce, wartości
kry|ycznei oceny doniesień naŃowych

P7SM*KK0l



OLSZTYNSKA
SZKOŁA WYŻSZA

P7SM_KK01
zawodowych, zdaje sobie sprawę z koniecmości uzupełnianiaichprzez
całe Ęcie-iinspirowania procesu uczenia się innych osób; nie podejmuje

dziŃń,któreprzekaczają jego możliwości i kompetencje, w przrypadku

trudności Ż samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii

P"t af, doko"ać samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności

@hmi i zasadami realizowanymi w
praktyce fizjoterapeuty cmej, odnlacza się rozwagą, dojrzałością i

,ńogńo*uniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działń
teraoeutvcznvch

@zany zwykonl.waniem zawodu i
przestTzegazasad eĘki zawodowej; kieruje się właściwie pojętą

solidarnością zawodową; widzi potrzeb ę przyna|eimości do organizacji ",.".

@achowań wynikaj ących z odmiennych

uwarunkowń spółecznych i kulturowych orazma świadomość wpływu

rytuacji zryróiowych pacjentów na ich stan zdrowia; w relacjach

@ ania ńożonych problemów etycznych

zwiąŹanycńzwykonywaniemzawodufizjoterapeuty;dostrzegai
formułuje problemy moralne i dylemaĘ eĘczne zlviązane zwłastąi
ctldząpiacĄ;poszukujeop§łnalnychrozv,tiązń,postępujączgodniez

@ priorytety shrżące r ealizacji zadń
w7naczonycń prrer siębię lub innych; zaplanować poszczególne etapy

P7SM_UKo5
W-ykazupodpowiedzialnośćzawłasneprzygotowaniedopracy,

poóejmowane decyzje i prowadzone dzińania oraz ich skutki; j est

pr"ygo1o*u.ry do formułowania opinii doĘczącychróżnych aspektów
działalności zawodowe.i

potrafi działać w warunkach niepewności i sfiesu, jest świadomy

-- Re al-"J 
" 

rada"l^ w sp o s ób zap ew niaj ący b ezp ie c zeń stwo własne,

otoczenia i wspóĘracowników, przestzegazasad bezpieczeństwa pracy;

@ zy cmej, niezbędnej do wykonyw ania zadń
właściwych w działalno ści zawodowej fi zj oterapeuĘ ; prezentuJ ę postawę

prómującą zdrowie i aktywność ftzyczną potrafi ostrzec przed

Objaśnienia oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekry kształcenia,

W (po podkreślniku) - kategoria wiedzy,

U (po podkreślniku) kategoriaumiejętności,
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych,

P7SM (przed podkreślnikiem) _ charakterysĘki efektórv uczenia się dla poziomu 7 (P7) Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach

szkolnictwa wyższego 15) dla obszaru ksaałcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizYcznej (M),

wG (po podkreślniku) _ kategoria wiedzy, zakres i głębia _ kompletność perspekry,wy poznawczej i zależności,

wK ipo podkreślnik_u) _ kategoria wiedzy, kontękst _ uwarunkorvania, skutki.

tfw (po podkreślniku) - kategoria umiejętności. rv zakresie wykorzystania Wiedzy - rozwięywane problemy i wykonywane zadwia ,

tJK (po podkreś]nltu) _ kaória umiejęinosci. w zakresie komunikowania się - odbieranie i tworzenie wYPowiedzi, uPowszechnianie wiedzY w

środowiŚku naukowym i posługiwanie się językiem obcl,m,

tlo (po podkreślniku) _ iatego'ria umiejęińości, w zakręsie organizacji pracy - planowanie i Praca zesPołowa.

xK ibo 
^podkreslniku) _ katąoria kompetenc.;i społecznych, w zakresie ocen _ k*tyczne podejście,

KR ipo podkreślnikuj _ kateóoria kompetencji społecznych, w odnięsieniu do roli zawodowej - niezależnoŚĆ i rozwÓ.j ctosu.

01, 02, 03 i kolejne _ num.r".f.ktu krauł.enia lub charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji,

uz}skiwanych wramach szkolnictwa wyższego dla obszaru isźałcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze

ftzyczrcj.

Olsztyńska Szkoła Wyższa ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
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Wydział
prowadzący

kierunek studiów:
Wydział Nauk o Zdrowiu

kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie
profil kształcenia: praktvczny

Tytuł zawodowy
uzyskiwany przez

absolwenta
Magister

Poziom Polskiej
Ramy kwalifikacii poziom 7

Dyscypliny
naukowe, do

których odnoszą się
efekĘ uczenia się

(podkreślona
dyscyplina wiodąca)

Nauki o zdrowiu
Nauki medyczne

Nauki o kulturze flzycznej
Nauki prawne

Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Filozofia

oPIs KIERII|IKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCEI\-IA
dla cyklu kształcenia 2019-2024 i2020-2025

zgodnie ze standardem- Załącznik nr 7

Rozporządzenię MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r, Dz. U . poz. I 57 3

A. BIOMEDYCZNE PODSTAWY F'IZJOTERAPII (anatomia - anatomia prawidłową
anatomia funkcjonalną anatomia rerrtgenowsĘ anatomia palpacyjna; biologia medyczla; gene§ka;
biochemią fiąjologia - fiąjologia ogólną fiąjologia wysiłku ftzycnrcgo, Ęologia bólu, diagnostyka
ftĄologscan; farmakologa w ftzjoterapi|' biofrzyka; biomechanika - biomechanika stosowana i
ergonomią biomechanika kliniczra; patologia ogólna; pierwsza pomoc)
W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
A.Wl, budowę anatomiczną poszczególnych układów organizmu ludzkiego i podstawowe

zależmości pomiędzy ich budową i funkcją w warunkach zdrowia i choroby, aw szczególności
układu naruądów ruchu;

A.W2. rodzaje metod obrazowania,zasady ich przeprowadzaniai ich wartośó diagnostyczną
(zdjęcie RTG, ultrasonografia, tomografia komputerowa, fezonans magnetyczny);
A.W3, miaoownictwo anatomiczne niezbędne do opisu stanu zdrowia;
A.W4. podstawowe właściwości ftzycnte, budowę i funkcje komórek i tkanek organizmu

człowieka;
A.W5, ronvój embrionalny, organogenezę oraz etapy rozrvoju zarodkowego i płciowego człowieka;
A.W6. podstawowe mechanizmy procesów zachodzących w organizmie człowieka w okresie

od dzieciństw a przęz dojrzńość do starości;
A.W7. podstawowe procesy metaboliczne zachodzące na poziomie komórkowym, narządowym i

ustrojowym, w §łn zjawiska regulacji hormonalnej, reprodukcji i procesów starzenia się oraz ich
zmian pod wpływem wysiłku ftzycznego lub w efekcie niektórych chorób;
A.W8. podstawy funkcjonowania poszczególnych układów organizmu człowieka oraz narządów

ruchu i naruądów zmysłu;
A.W9. kinezjologiczne mechanizmy kontroli ruchu i regulacji procesów metaboliczrych

zachodzącychworganizmieczłowiekaorazftzjologięwysiłkuftzycznego;
A,W10. metody oceny cz;łrności poszczególnych narządow i układów oraz możliwości ich

wykorzystania do oceny stanu funkcjonalnego pacjenta w różnych obszarach klinicznych;
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A.w11. meohanizm działania środków farmakologic7nyah §tosowanyoh w ramaoh różnyah9horób i
układów człowieka, zasady ich podawania oraz ograniczenia i dzińania uboczne, a także wpływ Ęch
środków na sprawnośó pacjenta ze wzg|ędtl na konieczrość jego uwzględnienia w planowaniu
ftzjoterapi|'
A.W12. zewnętrzne cąmniki flzycnle i ich wpływ naorganizmczłowieka;
A.W13. biomechaniczne zasady statyki cińa oraz czynności ruchowych człowieka zdrowego i

chorego;
A.W14. zasady ergonomii codziennych czynności człowieka oraz cąmności związarrych z

wykonywaniem zawodu, ze szczegó|nym uwzględnieniem ergonomii pracyftzjoterapeuĘ;

A.W15, zasaĘ kontroli motoryczrej oraz teońe i koncepcje procesu sterowbnia i regulacji

c4mności ruchowej;
A.W16. podstawyuczenia się kontroli postawy i ruchu oraznauczania cąmności ruchowych;

A,W17. mechanizmy ronłoju zablrzeń cąmnościowych oraz patofizjologiczne podłoże rozwoju
chorób;
A.W18. metody ogólnej oceny stanu zdrowia oraz objawy podstawowych zaburzeń i zmiarl

chorobowych;
A.W19. metody oceny pods(awowych funkcji życiowych człowieka w stanie zagrożeniazdrowia

lub zycia;
A.W20. uwarunkowania genetyczne rozwoju chorób w populacji ludzkiej;
A.W21. genetyczne i rwiązane z feno§pem uwarunkowania umiejętnoŚci ruchowych.
W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
A.Ul. rozpozfiawaó i lokalizowaó na fantomach i modelach anatomicznych zasadnicze struktury

ludzkiego ciŃa, w tym elementy układu ruchu, takie jak elemenĘ układu kostno-stawowego, grupy

mięśniowe i poszcze gólne mięśnie;
A.Uz, palpacyjnie lokalizowaó wybrane elementy budowy anatomicznej i ich powiązania ze

strukturami sąsiednimi, w tym kostne elementy będące miejscami ptąlczepów mięśni i więzadeł oraz

punkĘ. pomiarów antropomeĘcznych, mięśnie powierzchowne oraz ścięgna i wybrane wiąki
nac4mlowo-nerwowe;
A.U3. określió wskazniki biochemiczne i ich zmiarry w przebiegu niektórych chorób oraz pod

wpływem wysiłku flzycznego, w zakresie bezpiecznego stosowania metod ftzjoterapii;
A.U4. dokonaó pomiaru i zlnterpretowaó wyniki analiz podstawowych wskazników cąmności

układu kłĘenia (tętno, ciśnienie tętnicze krwi), składu krwi oraz statycznych i dyramicznych
wskaźników układu oddechowego, a także ocenió odruchy z wszystkich poziomów układu
nerwowego w zakresie bezpiecznego stosowania metod ftzjoterapii;

A.U5. przeprowadzić podstawowe badanie narządow zrrrysłów i ocenić równowagę;

A.U6. przeprowńzió ocenę zdolności wysiłkowej, tolerancji wysiłkowej, poziomu zmęczenia
i przetrenowania;
A.U7. łvykorzysĘwać właściwości określonej supy środków farmakologicznych w

zabie gach fi zykoterap eutyczrych w r óżmy ch chorobach;
A.U8. oceniaó wpływ czlłrników ftzycznych na organizm człowieka, odróżmiając reakcje

prawidłowe i zabur zone ;
A.U9. oceniać stan układu ruchu człowieka w warunkach statyki i dynamiki (badanie ogólne,

odcinkowe, miejscowe) w celu łvykrycia zaburzeńjego struktury i funkcji;

A.U10. przeprowadzić szczegółową analizę biomechaniczną prostych i złożonych ruchów
człowieka w warunkach prawidłowych i w przypadku różnych zaburzeń układu ruchu;

A.U11. przewidzieó skutki stosowania różmych obcieyżeń mechaniczrych na zmienione patologicznie
struktury ciała cńowieka;
A,UIZ. ocenió poszczególne cechy motoryczne;
A.U13, oceniać sprawnośó ftz7lczną i funkcjonalną w

wiekowych;
oparciu o aktualne testy dla wszystkich grup

A.U14. przeprowńzić
prowadzeniafizjoterapii;

wywiad i analizować zebrane informacje w zakresie potrzebn5rm dla
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A,Ul5. tozpoznawaó sytuacje zagrńające zdrowiu lub życiu człowięka oraz vdzięlaó kwalifikowanej

pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i Ęcia oraz przeprowadzió resuscytację
krążeniowo-oddechową u osób dorosłych i dzieci.
B. NAUKI OGOLNE Qęrryk obcy; psychologia psychologia ogólna, psychologia
kliniczna, psychoterapia, komunikacja kliniczna; socjologia - socjologia ogólna, socjologia
niepehrosprawności; pedagogika - pedagogika ogólna, pedagogika specjalna; dydaktyka fizjoterapii;
podstawy Prawa - plawa własności intelęktualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa
pracy; zdrowie publiczne; demografia i epidemiologia; ekonomia i system ochrony zdrowia;
zarządzanie i marketing; f/rozofta;' bioetyka; historia fizjoterapii; technologie informacyjne;
wychowanie ftzyczne)
W zakresie wiedry absolwent zna i rozumie:
B.W1. psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki
w społeczeństwie;
B.W2. psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działń pomocowych;
B.W3. modele komunikowania się w opiece zdrowotnej, podstawowe umiejętlrości komunikowania
się z pacjentem oraz członkami interdysclplinarnego zespołu terapeuĘcznego;
B.W4. zasady motywowania pacjentów do prozdrowotlrych zachowń i informowania o
niepomyślnym rokowaniu, nlaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie
komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcjizpacjentem;
B.W5. podstawowe metody psychoterapii;
B. W 6, p o dstawowe zagadnienia z zatł esl pedago giki i pedago giki specj alnej ;

B.W7, ograniczenia i uwaruŃowania ksźałcenia osób z niepełnosprawnościami, zasady radzenia
sobie z p_roblemami pedagogicnrymi u tych osób oraz współczesne tendencje w rewalidacji
osób z niepełnosprawnościami;
B.W8. podstawowe formy i sposoby przekazywania informacji z wykorzystaniem środków
dydaktycznych w zakresie nalczania ftzjoterapii, prowadzenia szkoleń i doskonalenia
zawodowego;
B.W9. zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz funkcjonowania samorządu zawodowego
fizjoterapeutów;
B.W10. regulacje prawne rwiązane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, w tym prawa
pacjenta, obowiązki pracodawcy i pracownika, w szczególności w;mikające z prawa cywilnego,
prawa pracy, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, atakżę zasaĘ odpowiedzialności
cywi lnej w prakĘce fizj oter ap elĘ cznej ;

B.Wt 1. cąrnniki decydujące o zdrowiu oraz o zagtożenilzdrowia;
B.Wi2. zasady edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia otaz elementy polityki społeczrej
doĘ czącej ochrony zdrowia;
B.W13, uwarunkowania zdrowia i jego zagrożenia oraz skalę problemów rvłiparrych z
niepełnosprawnością w ujęciu demograficznym i epidemiolo gicznym1'
B.W14, zasady analizy demograftcznej oraz podstawowe pojęcia statystyki epidemiologicznej;
B.W15. zasady organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia w Rzecz5lpospolĘ Polskiej
oraz ekonomiczne uwarunkowania udzielania świadczeń z zakłesu fizjoterapii;
B.W16, zasady kierowania zespołem terapeutycznlłn oraz organizacji i zarządzania
podm iotami prowadzącym i dzińalno ś ó rehab il itacyj ną;
B.W17, zasady zatrudniania osób z różmym stopniem niepełnosprawności; B.W18, zasady eĘczne
współczesnego marketingu medycznego;
B.W19, zasady przeprowadzania uproszczonej ana|iry r}łrku dla potrzeb planowania dzińań z
zakresu fizjoterapii;
B.W20. historię fizjoterapii oraz kierunki rozwoju nalczania zawodowego, a także
międzynarodowe organizacje fiĄoterapeuĘczne i inne organizacje zrzeszające fizjoterapeutów;
B.W21. naruędzia informatyczne i statystyczne słvżące do opracowywaniaiprzedstawianiadanych
or az r orw iązywania prob lemów.

l olszryŃsKAl szrcorA wyzszAI,
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W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
B.U1. porozumieivaó się w jednlłn z języków obcych na poziomie p.2+ Europejskiego

SystemuOpisuKształcenialęzykowego; L ,1 c_|^L,
ri,uz.dostrzegaó i rozpoznivłaó. w Źalresie bezpiecznego stosowania metod fizjoterapii, problemy

psychologic zne u osóń, w §łn osób starszych, z ńżmymi dysfunkcjami i w rózn5rm wieku oraz

oclniae ich wpĘw na przebiegi skutecznoś ó fizjoterapii;

B.U3. zastosówaó odiowiednie formy postępowania terapeuĘczno-wychowa\ilczego wspomagaJące

proces rewalidacji osoby z niepełnosprawnością;

B.U4. organizowaó óziałańa Ńierunkowane na edukację zdrowotną, Promocję zdrowia i

profi laktykę niepełnosprawności;'g.us, prĄ.owadzićbńanie przesiewowe w profilaktyce dysfuŃcji i niepełnosPrawnoŚci; B,U6,

oszacowaó kosź postępowania fi zjoterapeutycznego;

B.U7. p.""pro*udziÓ' ,rpros"c zoną inaiŹę rynku dla potrzeb planowania dzińań z za(<ręsu

fizjoterapii;
B.U8. identyfikowaó podstawowe problemy etyczne lotvczlce współczesnej 1edycyny, ochlony

Ęcia i zdrowia ora, i*rg1ę_dnió w planowaniu i przebiegu fizjoterapii uwarunkowania kulturowe,

religijne i etniczne pacjentów;

B.U9. wykazaó urniejętnoŚci ruchowe z z6j3:esl wybranych form ak§rvności ftzycznej

(rekreacyjnych i zdrowotnych);
iiiro. 'ptźeprowadzió rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną , pacjenta z

zastosowanięm tęchniki aktywnego 
- 
sńchania i wyażania empatii, a także rczmawiać z

pacjentem o jego ,ńucji Źdroliotnej w atmosferze zaufania podczas całego postępowania

fizjoterapeuĘczfiego;'
B.utl. ldzielaó pacjentowi informacji o celu, przebiegu i ewentualnym ryzykuproponowanych

działańdiagnostycznych lub fizjoterapeutycznych i uzyskiwać jego świadomą zs?dęnate dzińania]'

B,U12. komunikowue .ię ze wspóĘracownikami w ramach zespołu, udzielając im informacji

zwrotnej i wsparcia.
c. PoDsTAwY FIZJOTERAPII (Ęoterapia ogólna; ksaałcenie ruchowe i metodyka

na;;czańa ruchu; klnezyteraptą terapia 
-marualrra; 

medyc;ma fizyk<alrc frzykotsrapta..

ba]nęoklimatologią odnowa biologiczra; masń metody specjalne fią|oterapii _ metody reedukacji

ń*tu*l"":, ńa..l*"ii *.,roi"o-.rrięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej oraz

i"*pii -*uao"j; Jdrpto*** aktywność fizycntą sport osób z nięeŁrosprałvnościami;

wyrbby medyc nrc; Ęoprofrlalćyka i promocj a zdrowia)

W zakresie wiedry absolwent zna i rozumie:
c.wr. pojęcia , rik*"rurehabilitacji medycznej, frzjoterap|i oraz niepełnosprawności;

C.W2. mechanizmy zaburzęń.t o-kto.ulrry.tr i tmtc.lonalnych wywołanych chorobą lub

Effi"łir."n anizmy"ou"r** ia oruzmożliwe skutki uboczne środków i zabiegów zzakresll

fizjoterapii;
c,w4. metody oceny zńurzeń stnłkturalnych i fuŃcjonalnych wywołanych chorobą lub urazem,

narzędzia diagnostyczne i metody oceny itanu pĄenta dla potrzeb frzjoterapii, metody oceny

budowy i fuńcji Óiała pacjenta oraz jego aktywności w różnych stanach chorobowYch;

C.W5. zasady doboru środiów, form i ńetod terapeutycznychw zaleimości od rodzaju dYsfunkcji,

stanu i wiekupacjenta;
C.W6. teoreĘczre i metodyczne podstawy procesu uczenia się i nalczania c4mności ruchowych;

C.W7. teoretyczne, metod}czre^i ptakĘczne podstawy kinezyterapii, terapii manualnej imasńnl

oraz specj alnych metod ftzj oter api|.

C,W8. wskazania i przeciwwskazaniado ówiczeń stosowanych w kinezyteraPii, teraPii manualnej i

masźvu oraz specjalnych metod fizjoterapii;
c.w9. teoretyczne, metodyczne i pral<tyczne podstawy fizykoterapii, balneoklimatologii oraz

odnowy biologicznej;
C.W10. wskazania i przeciww skazania do stosowania zabiegów z zakłesu fizykoterapii,
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balneoklimat ologli oruz odnowy biologiczrtej;
C.W11. zasady doboru różmych form adaptowanej aktywności ftzycznej, spoftu, turystyki oraz
rekreacji terapeutycznej w procesie leczenia i podtrąrmywania sprawności osób ze specjalnymi
potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami;
C.WIZ, regulacje prawne doĘczące udziŃll osób z niepełnosprawnościami w sporcie osób z
niepełnosprawnościami, w tym paraolimpiadach i olimpiadach specjalnych) oraz organizacji
dziŃających w sferze akĘwności ftzycznej osób z niepełnosprawnościami;
C.W13. zagrożeniai ograniczeniatreningowezsxliązane z niepełnosprawnością;
C.W14. zasady dzińania wyrobów medyoznych i zasady ich stosowania w leczeniu osób z
różmymi chorobami i dysfimkcjami narządowymi;
C.W15. regulacje doĘczące v,,ykazl wyrobów medyczrych określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 72 mĄa 20II r, o refundacji leków, środków
spożrywczych specjalnego przeznaczenia fiieniowego oraz wyrobów medyczrych(Dz.U, z2019 r,
poz.784, zpóźn. zm.);
C.W16. wskazania i przeciwwskazania do zastosowania wyrobów medycznych; C.W17. zagadnienia
zs^łiązanezpromocjązdrowiaifi zjoprofi laktyką.
W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
C.UL. przeprowadzió badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe oraz wykonlłvać podstawowe
badania cąmnościowe i testy funkcjonalne właściwę dla fiĄoterapii, w tym pomiary długości i
obwodu końcryn, zakresu ruchomości w stawach oraz siĘ mięśniowej;
C.U2. wypełniaó dokumentację stanu zdrowia pacjenta i programu zabiegów fizjoterapeutycznych;
C.U3. dobierać i prowadzićkinezyterapię ukieruŃowaną na ksźałtowanie poszczególnych zdolności
motorycznych u osób zdrowych oraz osób z różmymi dysfunkcjami, przeprowadzió zajęcia ruchowe
o określonlłn celu, prowadzió reedukację chodu i ówiczenia z zakłęsu edukacji i reedukacji
posfuralnej oraz reedukacji funkcji końcryngórnych;
C.U4. instruować pacjenta w zakresie wykonywania cwiczeń ruchowych w domu, sposobu
posfugiwania się wyrobami medycznymi oraz wykorzystywania przedmiotów uĄrtku codziennego w
celach terapeuĘcnlych, instruować opiekuna w zakresie sprawowania opieki nad osobą ze
specjalnymi potrzebami oraz nad dzieckiem - w celu stymulowania prawidłowego rozrvoju;
C.U5. konstruować trening medyczny, w tym róznorodne ówiczenia, dostosowyrvaó poszczególne
ówiczenia do potrzeb ówiczących. dobraó odpowiednie prryrządy i przybory do ćwiczeń
ruchowych oraz stopniować trudność wykonlłvanychćwiczeń;
C.U6. dobraó poszczególne ówiczenia dla osób z ńżmymi zaburzeniarni i możliwościami
funkcjonaln5rmi oraz metodycznie lczyó ich wykonyrvania, stopniując natężenie trudności oraz
wysiłku ftzycznego;
C.UI. wykazaó umiejętności ruchowe konieczre do demonstracji i zapewnienia bezpieczeństwa
podczas wykonywan ia poszczególnych ćwiczeń;
C.U8. zaplanowaó, dobraó i wykonać zabiegi z zakesu kinezyterapii, terapii manualnej i masażu
oraz specj alnych metod ftzjoterapii;
C.U9. obsfugiwać i stosować lrządzenia z zakłesl kinezyterapii, fizykoterapii, masużll i terapii
manualnej oraz specjalnych metod fi zj oterapi i ;

C.U10, wykazać zaawansowane umiejętności manualne porvłalające na zastosowanie właściwej
techniki z zaŁłeslkinezlterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod ftzjoterapii;
C.U11. zaplanowaó, dobrać i wykonaó zńiegi z zalcesu fizykoterapii, balneoklimatologii oraz
odnowy biologicznej;
C.UIŻ, obsługiwaó aparaturę do wykonywania zabiegów z zahesu ftzykoterapii,
balneoklimatologii oraz odnowy biologicznej ;

C.U13. poinstruować osoby ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, w zakresie różmych form adaptowanej aktywności ftzycntej, sportu,
turystyki or az r etł eacji ter ap elĘ cmej ;

C.U14. poinstruowaó osoby z niepełnosprawnościami w zakresie samoobsługi i lokomocji, w tym
w zakresie samodzielnego przemieszczania się i pokonywania przeszkód terenowych na wózku
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akrywnym;
C.U15,- prowadzió zajęcia z wybranych dyscyplin sportowych dla osób z

niepełnosprawnościami, 
'w tym zademónstrować elementy techniki i taktyki w wybranych

dyscyplinach sportowych dla osób z niepełnosprawnoś ciami ;

C.U16. dobraó orry41otv medyczne stosownió do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na kŹdYm

etapie fizjoterapii Óraz poinstruowaó pacjenta w zakresie posługiwania się nimi;

C]JI7. 
-podejmować 

działania p--u;ą"" zdrowy sqll _żrycia na różmych.poziomach oraz

zaprojektowaó program profilaktyczrry w'za|eżmości od wieku, płci, stanu zdrowia oraz waruŃów

Ęciipacjentu, r" ir"r"gólnym uwzględnieniem akĘwności ftzycme| .]

D. FIZJOTEńAPiA ro,nvrczNł 1kliniczne podstawy fizjoterapii w: ortopedii

i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochrlurgii, pediatrii,

neurologii dziecięcej', kardioiogii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, ginekologii i

połozniJtwie, g"riuńi, psychińi, intensywnej terapii, onkologii i medycynie paliatywnej;

hzjoterapia krni.^u w'dysfunkcjach układu ruchu w: ortopedii i foaumatologii, medYcYnie

sportowej, reumatoiogii, neurologii i neurochirurgii, wieku rozrrojowym; fizjoterapia w

chorobach wewnętrń}ch w: kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii,.- chirurgii,

ginekologii i połoznicńie, .pediatrij, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej;

Jiug.rortitu funkcjonalna'w: dysfunicjach układu .y+", chorobach wewnętrzrych, wieku

rozwojow5rm; planowanie fizjoterapii w: dysfunkcjach układu ruchu, wieku ronvojowym, chorobach

wewnętrznych)
W zakresie wiedry absolwent zna i rozumie:
D,w1. etiologię, patomechanizm, objawy i przebieg dysfunkcji narządu ruchu w zakresie: ortopedii

i traumatotogii, medycyny sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii oraz

pediatrii, neuólogii artecięóe1, w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków

fizjoterapii; r :

o.wz. LasaĘ diagnozowania otaz ogólne zasady _ i. sposoby |eczenia najczęstszych

dysfunkcji natządtlńchu w zakresie: ottop-edii i traumatologii, medycyry sPortowej, reumatologii,

neurologii, neurońńgii otaz pediatrii, neurologii dziecięcej, w stopniu umożliwiającyn

racj onalne stosowanie środków fi zj oterapii;

D.W3. etiologię, patomechanizm, objawy i przebieg najczęstszyc! chorób w zakresie: kardiologii i

kardiochirurgi-i,'po1-orrologii, ctir,r.gii, ginekologii i połoznictwa, geriatrli, psYchiatrii, intensYwnej

terapii, ońrogii i -."dy.yrry iuiiaty*nei, 
- w itopniu umożliwiającym racjonalne stosowanię

środków ftiloterapii
D.W4. ,uridy diagnozowania oraz ogólne zasady i sposoby leczenia w najczęstszych chorobach w

zakresie: t<aróiotogii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, geriatrii,

psychiatrii, inteniywnej terapii, oŃologii i medycyny paliatywnej, w stopniu umożliwiającym

D.W5. zasady po.tępo*arria ,, paiientem: nieprzfomnym, po urazie wielomiejscowym i

wielonarządo*y., z'iszkodzenienr kręgosłupa i rdzenia.kręgowego, końcryny górnej i końcąmy

dolnej, w żakreśie bezpiecmego stosowania metod frzjoterapii;

D.W6, ogólne ,asady podmiJtowego i przedmiotowego badania kardiologicznego, neurologicnlego,

ortopedycznego i geriaĘc T|ego;
o.wz. Lu"ady intórpretacji *ynito* badań dodatkowych w diagnostyce chorób układu krążenia i w
fizjoterapii kardiológicznej, ń tyrn, badania elektrokardiograficznego (EKG) i ultrasonograftczlego,

p.ób 
""}n 

rościowyJh nró, ni"icznej oceny stanuzdrowia pacjenla z chorobą kardiologiczną

według różmych Śkul * zakresie bezpiecznego stosowaniametod ftzjoterapii;

D.W8: wynili testów wysiłkowych w fizjoterapii kardiologicznej i pulmonologiczrej (test na

ergometrze .o*".o*1*, bieżmi ruchomej, testy marszowę, test spiroergometrycznY), skalę

niewydolności serca NYHA (New YŃ Heart Association) oraz wartoŚci równowaŻnika

metabolicznego MET;
D.W9. ogólne ,u",uóy podmiotowego i przedmiotowego badania pulmonologicznego dla potrzeb

fizjoterapii, *nni"j"źe'badania doóatkowe i pomocnicze oraz testy fuŃcjonalne, przydatne w
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kwalifikacji i monitorow aniu fizjoterapii oddechowej ;

D.W10. zasady kwalifikacji do zabiegów operacyjnych oraz podstawowe zabiegi operacyjne, w tym
amputacje z przycTq nacąmiowych, i zabiegi z zakłesu chirurgii małoinwazyjnej;
D.Wll. metody badania klinicznego i diagnostyki dodatkowej w zakresie badń stosowanych w
ginekologii i położnictwie;
D.W12. fizjologię procesu starzenia się oraz zasady opieki i ftzjoterapii geriatryczrej; D.W13.
zagrożeniarvłiązanezhospita|izacjąosóbstarszych;
D.W14, specyf,rkę postępowania z pacjentem z chorobą psychiczrą i zasaĘ właściwego
podejścia do niego;
D.W15. zasady postępowania z pacjentem: nieprzytomn)An, w okresie ostrej niewydolności kłeyżenia,

w okresie ostrej niewydolności oddechowej, we wstrząsie, zę zdiagnozowaną sepsą,

wentylowanym mechanicznie, po lrazie czaszkowo-
-mózgowym orzpo urazię mnogim ciała;
D.W16. zalcżenia i zasady Międzyrarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning Disability and Health,
rCF).
W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
D.U1. przeprowadzió szczegółowe badanie dla potzeb fizjoterapii i testy funkcjonalne układu
ruchu oraz zapisać i zinterpretować j ego wyniki;
D.U2. przeprowadzić analizę biomechaniczną z zakresu prostych i złożonych ruchów człowieka w
warunkach prawidłowych i w dysfunkcjach układu ruchu;
D.U3. dokonać oceny stanu układu ruchu człowieka w warunkach staĘki i dynamiki (badanie
ogólne, odcinkowe, miejscowe), przeprowadzió analizę chodu oraz zinterptetować uzyskane wyniki;
D.U4. dobierać w zależmości od stanu klinicznego i fimkcjonalnego pacjenta - i
wykonywaó zabiegi z zal<resu flzjoterapii u osób po vazach w obrębie tkanek miękkich układu
ruchu leczonych zachowawczo i operacyjnie, po lrazach w obrębie kończlm (stłuczeniach,

skręceniach, nvichnięciach i ńarnaniach) leczonych zachowawczo i operacyjnie, po urazach
kręgosfupa bez porńeń ofazw przypadku stabilnych i niestabilnychńamań kręgosłupa;
D.U5. dobierać w zależnośęi od stanu klinicznego i fuŃcjonalnego pacjenta - i
wykonywać zńiegi z zal<resu fizjoterapii osób po amputacjach planowanych (postępowanie
przed- i pooperacyjne) oraz urazowych, prowadzić naukę chodzenia w protezie oraz postępowanie
po amputacjach kończlm górnych, w §ryn instruktż w zakresie posługiwania się protezą;
D.U6. dobierać w za|eżmości od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta i
prowadzió postępowanie fizjoterapeutyczne przed- i pooperacyjne u osób po rekonstrukcyjnych
zabiegach ortopedyczrych, w łm po zabiegach artroskopowych i po endoprotezoplastyce;
D.U7. instruowaó pacjentów lub ich opiekunów w zakresie wykonlłvania ćwiczeń i treningu
medycznego w domu, sposobu posfugiwania się wyrobami medycznymi oraz wykorzysffiania
przedmiotów użytku codziennego w celach terapeuĘcznych;
D.U8. przeprowadzió tesĘ funkcjonalne przyóafrte w reumatologii, takie jak ocena stopnia
uszkodzenia stawów i ich deformacji, funkcji ręki oraz lokomocji u pacjentów z chorobami
reumatologicmym|,
D.U9. planowaó, dobierać - w zależności od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta - i
wykonyvaó zabiegi z zakręsu fizjoterapii u pacjentów z chorobami reumatologicznymi, chorobami
przyczepów mięśni, zmianami zrvyrodnieniowo- wfiórczymi stawów oraz ograniczeniani zakresu
ruchu lub pozastawowymi zespołami bólowymi o podłozu reumatycznym;
D.U10, wykonyvaó pionizację i naukę chodzenia pacjentów z chorobami
reumatologi cnlymi, a także usprawnianie fuŃcj onalne ręki w chorobie reumatoidalnej ;

D.Ul1, instruować pacjentów z chorobami reumatologiczrymi w zakresie wykonywania ówiczeń w
domu, sposobu posługiwania się wyrobami medycznymi, w tym poprawiającymi funkcję chwytną;
D.IJI2. przeprowadzićbadanię neurologiczre dla potrzeb fizjoterapii i testy fuŃcjonalne przydatrre

w fizjoterapii neurologicznej, w tym ocenę napięcia mięśniowego,kliniczną ocenę
spastyczności oraz ocenę na poziomie funkcji cińa i aktywności, w szczegó|ności za pomocą
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skal kliniczrrych, a także zinterpretowaó wużmiejsze badania dodatkowo (obrazowO i
elektrofi zj ologiczne);
D.U13. 

-plńwaó, 
dobieraó _ w zależmości od stanu klinicmęgo i funkcjonalnego pacjenta - i

wytonywae zabiegi z zal<resl ftzjoterapii u osób z objawami uszkodzenia pnia mózgu, możdżktt i
ńsomózgowia, 

-zę 
szczególnym uwzględnieniem udaru mózgtl, parkinsonizmu, chorób

demieliniiacyj nych oraz zabiegi z zakłesl fizjoterapii u osób po ńananiach kręgosłupa z

porźeniami, a'takżę prowadzió postępowanie ukierunkowane na łagodzenie zaburzeń troficznych i
wydalniczych, pionizację i naukę chodzenialub poruszania się na wózku osób po lrazachkręgosłupa;

o.utł. ilanowaó, dobieraó _ w zaleimości od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta - i
wyt<onywae zabiegi z zalrłesl fizjoterapii u osób po uszkodzeniach nerwów obwodowYch, w

pólineuropatiach, w chorobach o podłożu nenvowo-mięśniowym, w chorobach pierwotnie

mięśniowychorazw różnych zespołach bólowych; :

D.U15. ,rtłudue pacjenta w łóżku oraz wykonywaó kinezfierapię w łÓżku u pacjentów z

uszkodzeniem układu nerwowego, wykonywać pionizację i naukę chodzenia, atakże prowadziĆ

reedukację ruchową końcąmy górnej u osób po udarach mózgl;
D.U16. instruować pacjentów z chorobami neurologicznymi w zakresie wykonywaniaówiczeń

w domu, sposobu posługiwąnia się wyrobami medycmymi oraz vrrykorzysĘwania przedmiotów

uĄrtku codziennego w celach terapeuĘcznych;
o,urz. p.""prońdzió wywiad oraz zebrń podstawowe informacje na temat rozwoju i stanu zdrowia

dziecka;
D.U1 8. ocenić roavój psychomotorycnry dziecka:.

D.U19. przeprowadzió ocenę aktywności spontanicmej noworodka i niemowlęcia;

D.U20. dokonaó oceny poziomu umiejętności fimkcjonalnych dziecka w zakresie motoryki i
porozumiewaniasię w oparciu o odpowiednie skale;

D.U}L przeprowńzió kliniczną ocenę podwyższonego lub

u dzieckaw §m spasĘczności i sztywności;
D.ULż, przeprowadzió kliniczną ocenę postawy cińa, w
Bunnella, oraz punktową i biostereomeĘrczną ocenę postawy ciała,

obnizonego napięcia mięśniowego

tym badanie skoliometrem
a także zinterpretowaó wyriki

tych ocen;
D,IJ23. na podstawie zdjęcia RTG kręgosfupa wyznaczyó kąt Cobba, kąt rotacji według jednego z
ptĄęĘch iposobów oceny, dokonaó oceny wieku kostnego na podstawie testu Rissera oraz

ŻirriĘi.to*ue ich wyniki i na tej podstawie zakwalifikować skoliozę do odpowiedniego

p o stępowan ia ftzj oter apeuĘczne go ;

D,Ui4. planować, dobieraó - w zależności od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta - i
prowadzić postępowanie fizjoterpeuĘczneu dzieci imłodzieĘ z chorobami układu ruchu, takimi jak:

wady wrodzone, wady postawy cińa, jńowe martwice kości;

D.UŹs. planować, dobieraó - w zależmości od stanu klinicmrcgo i fuŃcjonalnego pacjenta i
prowadziópostępowanieprzed- i pooperacyjne u dzieci leczonych operacyjnie;

D.U26. planować, dobierać - w zależmości od stanu kliniczrrego i fuŃcjonalnego pacjenta -
i prowadzió postępowanie fizjoterapeutyczne u dzięci i rrńodzieĘ z zabltzeniami ruchowymi

póchodzenia ośrodkowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, z dysraftzmem

idzeniowym ) z chorobami nerwowo-mięśniowymi, z okołoporodowyni uszkodzeniami

splotów l nerwów obwodowych, z neuro- i miogennymi zanikami mięśni (ahofiami i dystrofiami

mięśniowymi);
D.U27. instruowaó opiekunów dzieci w zakresie tzrv. pielęgnacji ruchowej, oraz dzieci i ich

opiekunów w zakresió wykonywania ówiczeh w domu, sposobu posługiwania się wYrobami

medycznymi oraz wykorzystywania przedmiotów użytku codziennego w celachterapeutycznych;

D.U28. przeprowadzió podstawowe pomiary i próby czynnościowe, z zachowaniem zasń
bezpieczeństwa, w t5zrn pomiar tętną pomiar ciśnieniatętniczego,test marszowy, test wstań i idŹ (get

up :and go), próbę Óąmnościową na bieźmi ruchomej według protokofu Bruce'a oraz wedłag

zmodyflrkowanego protokofu Naughtona oraz próbę wysiłkowąna cykloergomettze;

D,Uzb. planowaó, dobieraó - w zaleimości od stanu klinicznego i funkcjona|nego pacjenta - i
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wykonywaó, zńiegi z zalłesl ftzjoterapli u pacjentów z niewydolnością seroa, nadciśnieniem,
chorobą niedokrwienną serca, po zawale serca, zaburzeniami rytmu serca i nabytymi wadami serca;
D.U30. planować, dobierać - w za|ężmości od stanu klinic7nego i funkcjonalnego pacjenta - i
wykonywaó zabiegi z zaŁłęsu fizjoterapii u pacjentów zakrvalifikowanych do operacji serca,
po zabiegach kardiochirurgicznych, z wszczepionym stymulatorem selca oraz po leczeniu metodami
kardiologii interwencyj nej ;

D.U31. instruowaó pacjenta w zakresie wykonywania ówiczeh oddechowych i technik relaksacyjnych
w fizjoterapi i kardiologi cmej;
D.U32, instruować pacjenta z chorobami układu l<rqżenia w zakresie łvykonywania cwiczeń
ruchowychw domu oraz akĘwności ftzycznej, jako prewencji wtórnej;
D.U33. przeprowadzió badania czynnościowe układu oddechowego, w §zm spirometrię oraz
zinterpretowaó wyniki badania spiromeĘcznego, badania wysiłkowego i badania gazomeĘcznego;
D.U34. planować, dobierać - w zależmości od stanu klinicznego i fuŃcjonalnego pacjenta - i
wykonywać ówiczenia w różnych chorobach układu oddechowego (osĘch i przewlekłych), w
chorobach z ptzewagązabwzeńrestrykcyjnychoraz w chorobach zprzewagązaburzeńobturacyjnych;
D.U35. wykonywać zabiegi z zatłesl fizjoterapii oddechowej w różnych chorobach
pulmonologicznych, stanach po urazie klatki piersiowej, stanach po zabiegach operacyjnych na klatce
piersiowej oruz po przeszczepiach pfuc;
D.U36. instruować pacjenta z chorobą układu oddechowego w zakresie wykonywaniaówiczeń
w domu oraz stosowania środków prewencji wtórnej;
D.U37. planować, dobieraó - w zależmości od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta - i
wykonyrvaó zabiegi ftzjoterapelĘczne u pacjentów z azpnościowymi i organicznymi
chorobami naczyń obwodowych oraz pacjentów po amputacjizprzycrynnacąmiowych;
D.U38, wdrażaó strategię wczesnego uruchamiania pacjenta po zabiegu na jamie brzusznej lub
klatce piersiowej, wykonywać zabiegi ftzjoterapeltycnte rozprężające pfuca i ułatwiające
oczyszczanie oskrzeli, instruować w zakresie profilaktyki wczesnych i późnych powikłń
pooperacyjnych oraz udzielać zaleceń doĘczących pooperacyjnej fizjoterapii ambulatoryjnej;
D.U39. stosować Międąmarodową Klasyfikację Funkcjonowania, NiepeŁrosprawności i
Zdrowia(International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF);
D.U40. planowaó, dobieraó i wykonywać zabiegi fizjoterapeutycznę po porodzie mające na celu
likwidowanie niekorzystnych objawów, w szczególności ze strony układu l<rĘenia, kostno_
stawowego i mięśniowego;
D.U41. instruować kobiety ciężarne w zakresie wykonywania ówiczeń przygotowujących do
porodu i w okresie połogu;
D.U42. wykonywaó zabiegi ftzjoterapeuĘczne u osób z nietrymaniem moczu otaz
instruować je w zakresie wykonywania ówiczeńw domu;
D.U43. planować i dobierać ówiczenia krążeniowo-oddechowe dla dzieci i młodzieży - w
zależności od stanu klinicznego,i funkcjonalnego pacjenta - orazinstruowaćopiekunów dziecii
rŃodzięż w zakresie wykonywania tych ówiczeń;
D.U44. przeprowadzió całościową ocenę geriatryczrą i interpretować jej wyniki;
D.U45. dobieraó i wykonywaó zńiegi z zakresu fizjoterapii geriaĘcznej oraz instruować osoby
starsze w zakresie wykonywania ćwiczeń w domu oraz stosowania różmych form rekreacji;
D.U46. Planowaó, dobieraó - w zależności od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta _ i
wYkonlłvaĆ zabiegi z zakłęsu ftzjoterapii kobiet po mastektomii, w tym postępowanie w
przypadku obrzęku limfaĘcznego i upośledzenia funkcj i końcryny górnej ;

D.U47, stosowaó zasady prawidłowej komunikacji z pacjentem oraz komunikować się z
innymi członkami zespofu terapeutyczrego;
D.U48. podejmować działania mające na celu poprawę jakości Ęcia pacjenta, w §rm pacjenta
w okresie terminalnlłn, z zastosowaniem sprzętu rehabilitacyjnego;
D.U49. planować, dobierać i modyfikować programy rehabilitacji pacjentów z różnymi dysfunkcjami
narządu ruchu oraz chorobami wew. w zależności od stanu klinicmego, funkcjonalnego i psychicmego
(poznawczo-emocjonalnego) chorego, jego potrzeb oruzpotrzeb opiekunów faktycmlych.
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E. METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH
W zakresie wiedry absolwent zna i rozumie:
E.W1. metody l techniki badawcze stosowane w ramach realŁowanego badania

naukowego.
W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
E.IJI. zaplanowaó Ladanie naukowe i-omówió jego cel oraz spodziewane wyriki; E.UŻ. zinterPretowaó

badanie naukowe i odnięśó je do aktualnego stanu wiedzy; E.U3. korzystaó ze specjalisĘcznej

literatury naukowej krajowej i zagranicznej;
E.U4, p.""p.o*ułzió badanie naukowe, zinterpretowaó i udokumentowaó jego wYniki; E.U5.

zaprezentowaó qłriki badania naukowego,

F. PRAKTYKI FIZJoTERAPEUTYCZNE (praktyka asystencka; praktyka w zakresie

kinezyterapii, fizykoterapii i masużu; praĘzka w zakresie fizjoterapii kliniczrej dzieci i osób

dorosĘch, w tym osób starszych; praktyka zawodowa)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
F,W1. zjawiska ftzycnte zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem czYnników

zewnętrzrrych;
F.W2. teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii manualnej, sPecjalnYch

metodftzjoterapii,ergonomiiorazftzykoterapiiimasailaleczniczego;
F,W3, metod} oceny stanu układu ruchu człowieka sfużące do wyjaśnienia zabwzpńsfuuktury

i funkcji tego-układu oruz do potrzeb fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu i w chorobach

*.*oęt 
^yóh;F.W4. metody oceny zaburzeń shukturalnych i fuŃcjonalnych wywołanych chorobą lub urazem

oraz podstawÓ*. ."uk"3" człowieka na chorobę i ból w zakresie niezbędnym dla fizjoterapii;

F.WŚ. metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stoPniu

umożliwiającym iacjonalne stosowanie środków fizjoterapii i planowaniefizjoterapii;

F.W6. poj.L*v edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia otM profrlaktyki z llvłzg|ędnieniem

zj awiska niepełnosprawności;
ń.wz. ,uridy doboru różmych form adaptowanej aktywności ftzycznej oraz dyscyplin sportowych

osób z niepełnosprawnóściami w rehabilitacji kompleksowej i podtrąmywaniu sprawnoŚci

osób ze specjalnlłni potrzebami;
F, W 8. ri"udy dzińania vryrobów medyc zny ch sto s owanych w rehabilitacj i ;

F.W9. zasady etycme obowiązującew pracy zpacjeŃem;
F.W10. ,uridy postępowaniafiĄoterapeutyczrego oparte na dowodach naukowych (evidencebased

medicine/physiotherapy) ;

F.W 1 1 . standardy fi zjoterapeuĘczne;
F.W12. rolę fizjoterapeuty w procesie
zespole terapeutycznym;
F.W13. prawne, eĘczne i nietodyczre
fi zj oterapeuty w ich prowadzeniu;
F.W14. zasady promocji zdrowia, jej

sĘlu życia;
F.W15. podstawowe zagadnienia
zakresu budowania świadomości ciała;
F.W16. zadania poszczególnych organow samorządu zawodowego flzjoterapeutów oTazpTawai

obowiązki jego człoŃów;
F.W17. zasńy etyki zawodowej fizjoterapeuty;

F.W 1 8. zasady odpowiedzialności zawodowej fizj oterapeuty,

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
F.U1. przeprowadzió badania i zinterpretowaó ich wyniki otaz przęprowadzió testy funkcjonalne

niezbędlre 
^do 

doboru środków ftĄiterapli, wykonywania zabiegów i stosowania PodstawowYch
metod terapeutyczrych;

kompleksowej rehabilitacji i innych specjalistów w

aspekty prowadzenia badń klinicznych otaz rolę

zadania oraz rolę flzjoterapeuĘ w propagowaniu zdtowego

doĘczące zależmości psychosomatycntych i metod z
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F.U2. samodzielnie wykonywaó zabiegi z zakresu kinezyterapii, torapii manualnoj, flzykoterapii i
masażu leczniczego;
F-U3. tworzyÓ, weryfikować i modyfikowaó programy usprawniania osób z różmymi dysfunkcjami
układu ruchu i innych narządów orazlkładów, stosownie do ich stanu klinicznegoi fimkcjonalnego,
oraz celów kompleksowej rehabilitacji;
F.U4, wykazaó specjalistyczne umiejętrości ruchowe
aktywności ftzycmej;

z zal<resll wybranych form

F.U5. dobieraó wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta nakńdym
etapie rehabilitacji;
F.U6. zastosowaĆ wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta , jak znich korzystać;
F.U7. wykorzysĘwaó i obsfugiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do badań funkcjonalnych
oraz przygotować stanowisko pracy;
F.U8. pracować w zespole interdyscyplinarnyn zapewniająclłn ciągłość opieki nad pacjentem
oraz komunikować się z innymi członkami zespofu, z pacjentem i jego rodziną;
F.U9. wprowadzió dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i działańterapeutycznych
do dokumentacj i pacjenta;
F.U10. inicjowaó, organizować i realizowaó dziŃania ukierunkowane
zdrow otnq promocj ę zdrowia i profi laktykę niepełnosprawności;
F.U11. określić zakres swoich kompetencji zawodowych i
przedstawicielami innych zawodów medycmych;
F.UI2. samodzielnie wykonywaó powierzone zad.ania i właściwie organizować własną pracę orazbraó
za tią odpowiedzialność;
F.U13. pracować w zespole i przyjmowaó odpowiedzialnośćzaadziałw podejmowaniudecyzji;
F.U14. aktywnie ttczestniczyó w pracach zespołu terapeutycznego;
F.U15. aktywnie uczestliczyćw dyskusjach na temat problemów zawodowych, z
uwzględnieniem zasad eĘcnrych;
F.U16. stosować się do zasad deontologii zawodowej, w §łn do zasad etyki zawodowej

ftzjoterapeuĘ1'
F.Ul 7. przestrzegac praw pacjenta;
F.U18. nauliązaó relację z pacjentem i wspóĘracownikami opaĘ na wzajemnym zaufaniu i

szacunku.
W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
1) nawiązania i utrrymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okarywania

nozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
2) wYkonYwania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na rzęcz

społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej;
3) Prezentowania postawy promującej zdrowy sĘl Ęcia, propagowania i akĘrvnego kreowania

zdro'wego sĘlu życia i promocji zdrowia w trakcie dzińań nxiązanychz w}konywaniem
zawodu i określania poziomu sprawności niezbędnego do wykonywania zawodu
fizjoterupeuĘ;

przestrzegartia praw pacjenta i zasad etyki zawodowej;
dostrzegania i rozpozna-wania własnych ograniczeń, dokonyrruania samooceny deficytów i
potrzeb edukacyjnych;

korzystania z obieĘłvnych źródeł informacj i;
wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w Ęm zprzedstawicielami innych zawodów ńed}cznych, -także w Środowisku
wielokulturowym i wielonarodowościowlłn;

formułowania opinii doĘ czący ch róimy ch aspektów dzińalnościzawodowej ;

PrzYjęcia odpowiedzialności z:rłiązanej z decyzjami podejmowanymi w ramach
dzińa|nościzawodowej, w tym w kategoriachbezpieczeństwawłasnego i innych osób,

na edukację

wspóĘracowaó z

4)
5)

6)
7)

8)
9)
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OPIS KIERI]NKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
dla cyklu kształcenia 2019-2021 i2020,2022

Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego stopnia efektów

uczenia się dla lcwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
(zgodnie zRozp. MNiSW zdnia 14listopada 2018r, Dz. U. poz.2218)

Wydzial
prowadzący

kierunek
studiów:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek
studiów:

FIZJOTERAPIA

Poziom
kształcenia:

studia magisterskie

Profil
kształcenia:

Praktyczny

Tytuł zawodowy
uzyskiwany

orzez absolwenta
Magister

Poziom Polskiej
Ramy

Kwalifikacii
poziom 7

Dyscypliny
naukowe, do

których odnoszą
się efekty
uczenia się

(podkreślona
dyscyplina
wiodaca)

Nauki o zdrowiu
Nauki medyczne

Nauki o kulturze flzycznej
Nauki prawne

Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Fi|ozofia

EfekĘ
ksźałcenia dla
kierunku (K)

Opis kierunkowych efektów kształcenia
po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku

F'izjoterapia absolwent:

odniesienie do
charakterystyk

efektów ksźałcenia
w obszarze

ksńńceniaw
zakresie nauk

medycznych, nauk
o zdrowiu i nauk o
kulturze ftzycznej

- dla poziomu 7 PRK

wIEDZA

K_w01 definiuje i opisuje objawy wad, zespołów i chorób uwaruŃowanych
genewcznie

P7S_WG

K w02 wyi aśnia genetyczne uwarunkowania uzdolnień ruchowych P7S v/G

K_w03
posiada wiedzę na temat określonej grupy leków stosowanych

w zabie gach fi zykoterap euty cnty ch w róznych j ednostkach chorobowyń
P7S_WG

K_W04

potrafi wyjaśnić mechanizm oddziĄwania zabiegów fizykalnych w
kliniczrlłn leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfuŃcjami w oparciu

o maj omość r oli i nlaczenia le czeńa uzdrowiskowe go w całoksźałc ie
procesu rehabilitaci i.

P7S_WG

K_w05
wyjaśnia rolę i zlaczenie pedagogiki specjalnej w procesie ksźałcenia i

wychowywania osób niepełnosprawnych
P7S_W

Profil Praktyczny I Ocena programowa I Raport Samooceny I pka.edu.pl 19



OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYZSZA

K_w06
posiada wiedzę na temat ksńałcenia zawodowego zzakęsuftzjoterapl| zo
szczególnym uwzględnieniem podyplomowego ksźałcenia i doskonalenia

zawodowego w oparciu o znajomość podstaw dydaktvki
P7S_WG

K_w07
posiada szczegółową znajomość budowy, funkcjonowarria i zmian

patologiczlych Ńładów: lłqżenia, oddechowego oraz aparatu ruchu
człowieka i układu nerwowego oraznarzadów zmysłów

P7S_v/G

K_w08

wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w różlych schorzeniach
oraz zaburzęniach strukturalnych vrywołanych chorob ą, urazem, lub inną

formą niepeŁrosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz
wykonywarri a zabię sów fi zi oterapęutvcznvch

P7S_WG

K_w09 wymienia i charakteryzuje metody i zasady analizy demograficznej,
potrafl zdefiniować podstawowe p oi ęcia statysfvki ępidemioloeicznęi P7S_WG

K_wl0 wyjaśnia zasady przeprowadzania badń przesiewowych w profilakĘce
niepehrosprawności P7S_WG

K_wl1
wymienia i opisuje procesy zagrażaiącę zdrowiu, charalłeryzuje skalę

problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i
epidemiolosicmlym

P7s_WG

K_w12 opisuje psychospołeczne i psychologiczne uwarunkowaniaw pracy z
osobami niepełnosprawnymi i zachowania osób niepełnosprawnych

P7S_WK

K_w13 rozpontaje oraz chnakłęryzuje problemy psychologicme u osób z
różmymi dvsfunkciami i w różtvm wieku P7S_WK

K_wl4 wymienia i opisuje podstawowe metody psychologii kliniczrrej i
psychoterapii P7S_WK

K W15 zna zasady dzlałania systemu pomocy społecmęi P7S WK
K_wl6 posiada wiedzę z zaklesu sl,tuacji problemowych w opiece nad pacjentem

i iego rodziną P7S WK

K_wl7 wyjaśnia założenia edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilakĘki
niepehosprawności P7S_WK

K_Wl8
wymienia i charalderyruje różme formy adaptowanej aktywności ruchowej

w rehabilitacji kompleksowej i podtrryml.waniu sprawności osób z
różmymi dysfimkciami

P7S_WK

K_wl9 opisuje zasady funkcjonowania aparatwy do diagnostyki stosowanej dla
potrzeb fizloterapii P7S_WK

K_w20 wyjaśnia zasaĘ funkcjonowania sprzętu stosowanego w ramach zńiegów
fizioterapeutyczrych P7S_WK

K_w21 definiuje i wyjaśnia zasady etycme obowiązujące w pracy z pacjentem i w
zespole P7S_WK

K w22 charakteryzuie ekonomiczne aspekty niępełnosprarłłrości i rehabilitacii P7S WK

K_w23
wyj aśni a me chanizmy i uwarunkow ania or ganizacyj no -prawne do
kierowania zespołem terapeutycznym, organizow ania i zarządzatia

placówkami pr ow adzącymi działalność ftzioter apęuty czna
P7S_WK

K_w24 znaprawa i obowiązki pracodawcy, atakZe prawa i obowiązki
pracowników P7S_wK

K_w25

opisuje mechanizrn oddziaĘwania i potrafi scharakteryzować tzlł.
specjalne metody ftzjoterapii, tj: metody reedukacji posturalnej, reedukacji

nerwowo- mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej oraz
terapii manualnei

P7S_WG

K_w26
opisuje wykorzystanie zabiegów fizykalnych w leczeniu osób zróżmymi

chorobami i dysfuŃcjami w oparciu o majomość ntaczenialęczenia
uzdrowiskowego

P7S_WG

K_w27 definiuje zasady doboru przedmiotów ortopedycmych stosownie do
rodzaju dysfuŃcii i potrzeb osoby rehabilitowane| P7S_wG

K_W28 wyjaśnia znaczenie terapii zajęciowej jako formy wspomagającej
usprawnianie ruchowe P7S_WG

K w29 posiada wiedzę na temat genezy i rozwoiu rehabilitacii P7S WG
K w30 charakteryzu|e kulturowe i ręligiine nofiny i tradycię, które mogą być P7S WK
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przyazynąnieporozumień i problemaĘcznych s},tuacji w opiece nad

p acj entem or az w skazvje sp o s oby łago dzeria or az r orw iqzy w ar'ia
problęmów z zah esu społecmych skutków niepehrosprawno ści

K_W31 wymienia i opisuje konflikty eĘcnte zvłiązane z rozwojem nauk
biomedyczrych

P7S_WK

K_w32
definĘe podstawowe pojęcia i wyjaśnia zasady prawre w kontekście

prawa w;łral azcze go i autorskie go or az w skanlje konieczno ś ć zar ządzania
zasobami własności intelektualnej

P7S_WK

K_W33
znaipotraft interpretować zasńy eĘczne obowiązujące w badaniach

naukowych orazw podejmowaniu decyzji i działń P7S_WK

K_W34
charakteryzuj e zasady organizacji i zarządzania placówkami publicznymr r

nienublicznvmi prow adzacymi działalność fi zi oterap eutyczną
P7S_WK

K_w35
potrafi szacować koszty fizjoterapii i koszty funkcjonowania jednostek

ochrony zdrońaw różnych systemach ochrony zdrowia ilberyieczeń
społeczrych

P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01
korzysta z różnychkanałów i technik"komunikacyjnych ze specjalistami P7S_LIK

K_U02
sporządzawniosek o zgodę komisji bioetycznych na prowadzenie badań

naukowych
P7S_UK

K_U03
posfuguje się zaawansowaną technicznie aparairą diagnostyczro-

pomiarową oraz ocenia przydatlrość różnych badń aparaturowych dla
doboru środków fizi oterapii

P7S_UW

K_U04
posługuje się zaawansowanym technicznie sprzętem stosowanym w

wvkonywaniu zabięgów fizioterapeutycznych oraz w protetyce i ortotyce
P7S_UW

K_U05
potrafi przedstawić wybrane problemy fuŃcjonalne pacjenta oraz

moźliwości stosowania fizjoterapii - w formie ustnej, lub pisemnej w
sposób przystępny dla odbiorców

P7s_UV/

K_U06
potrafi ocenić skalę problemów niepehrosprawności w ujęciu

demograficznym. epidemiologicmyrn, prawnym, ekonomicznym
P7S_UW

K_U07
potrafi w działalności zawodowej wykorzystać wiedzę z zaLłesu różrych

nauk
P7s_UW

K_U08
analinlje uwaruŃowania kulturowe, religijne i ętriczne problemy

oaci enta w pro gramowaniu usprawniania
P7S_UW

K_U09

potrafi zaproglamować bńania funkcjonalne narządu ruchu, narządów
wewnętrznych oraz badania wydolnościowe niezbędne dla doboru

środków ftĄoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich
metod terapeutycznych

P7S_UW

K_Ul0
potrafi przeprowadzićrorpontanie rózricowe w oparciu o analią danych
zbadń dla potrzeb fizjoterapii orazpotlaft interpretować wpiki badń

dodatkowych dla potrzeb fizi oterapii
P7S_UW

K_Ul1
potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować program usprawniania osób

zróimymi dysfunkcjami, stosownie do ich stanu klinicznego i
fu nkci onalne go or az celów komp leksowej rehabilitacj i

P7S_UW

K_U12
potrafi programować ak§wność ruchową adaptacyjną i sport

niepehrosprawnych w kompleksowej rehabilitacj i i podtrzymywaniu
sprawności osób z rózrymi dysfuŃciami i specjalnymi potrzebami

P7S_UW

K_U13

opanował umiejętność przygotowania arnputowanych do zaprotezowania i
potrafi dokonać właściwego doboru przedmiotów ortopedycnrych

stosownie do rodzaju dysfunkcji i potzeb pacjenta na każdym etapie
rehabilitacii

P7s_UV/

K_U14
potrafi tworzyć plany programów nalczania, ze szczególnym

uwzględnieniem podyplomowego ksńńcenia i doskonalenia zawodowego
w oparciu o zrajomość podstaw dydaktyki

P7S_UW

K_Ul5 potrafi zaplanować zabiegi fizykalne w klinicmym lęczeniu osób z
różnvmi chorobami i dysfuŃcjami w oparciu o znajomość roli i maczenn

P7S_UW
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|e czenia uzdrowiskowe go

K_Ul6 formułuje problemy badawcze, konstruuje i dobiera adekwatne metody
oraz tęchniki badawcze

P7S_UW

K_U17
potrafi ńierać i gromadzić danę oraz wybrać sposób opracowywania

wyników, ich weryfikacii z zastosowanięm metod statystycznych
P7S_UW

K_Ul8 potrafi wyciągać wnioski zbada,h naukowych i własnych obserwacji oraz
na podstawie informacii z piśmiennictwa polskiego i zagranicmęEo

P7S_UW

K_Ul9 potrafi krytycznie analuować jakość i efekty wykonywanych zabiegów
teraoeutvcznych

P7S UW

K_U20
pohafi przewidzieć skutki wykonywanych zabiegów terapeutycznych w

przebiequ róznęgo rodzaiu dysfuŃcii oraz stanów chorobowych
P7S_UW

K_U2l stosuje zasady wspóĘracy i komunikowania się w pracach zespołu
wielo dys cl.p linarne go P7S_UK

K_u22
potrafi współdzińaó z innymi specjalistami i wykorzystać ich poglądy

przy formułowaniu opinii na temat określonego postępowania
usprawnlalacego

P7S_Uo

K_U23 inicjuje, organinlje i realizuje działania ukierunkowane na edukację
zdrowotną, promoci9 zdrowia i profi laktykę niepehrosprawności

P7s_Uo

K_U24

posiada umiejętność rozwiązywania problemów pedagogicznych i
psychologicmych w trakcie ksźałcenia osób z różmymi dysfuŃcjami i w

różnymwięku oraz ocenia ich wpływ naprzebieg i skuteczrość
rehabilitacii

P7S_UK

K U25 stosuie podstawowe metody psychologii klinicznęi i psychotęrapii P7S UK

K_U26
prezentuje umiejętlrości ruchowe i wiedzę w zakresie adaptacyjnej
aktywności ruchowej dla doboru i nauczeniu różnych formzajęć

rękreacyinych z osobami niepełnosprawnymi
P7S_UK

K_U27
posiada umiejętność ruchową i wiedzę w zakresie sporlu

niepełnosprawnych dla doboru i nauczenia różnych dysclplin sportowych,
trenin gu sp ortowe go dla osób niepełno sprawnych z r óżmymi dysfunkci ami

P7s_LiK

K U28 orsani^ńę róźmę formy zaięó ręIrłęacyinycń z osobami niepełtosprawnymi P7S Uo

K_U29 orgarinlje zajęcia z różnych dysqplin sportowych, treningu sportowego
orazzawody dla osób zróżmymi dysfuŃcidmi P7S_Uo

K_U30
potrafi samodzielnię modyfikować itworzyć rozre formy adaptacyjnej

ak§łvności rekreacyjnych dla osób niepehrosprawnych z różmymi
dysfunkciami

P7S_Uo

K_U31
potrafi samodzielnie modyfikować itworzyć różne formy dyscyplin

spońowych, treningu sportowego oraz zawodów sportowych dla osób
niepehlosprawny ch z rómymi dysfunkciami

P7S_Uo

K_U32
posiada umiej ętność prezentowania różmy ch typów opracowań pisemnych

w języku polskim i obcym w jasny, usystematyzowarry sposób orazw
przemyślanei formie z zastosowaniem nowoczesnych metod i tęchnik

P7S_UW

K_U33

posiada rozbudowaną umiejęfirość przygotowywania wystąpień usfirych w
języku polskim oraz języku obcym na temat efektów swojej pracy w jasny,

usystematyzowany sposób orazprzemyślanej formie - z zastosowaniem
nowoczesnych metod i technik

P7S_UK

K_U34
opanował język obcy w stopniu umozliwiającym porozumienie się z

pacjentem oraz innl,rni specjalistami z zakręsu flzjoterapii na poziomie
82+ Europeiskiego Systemu Opisu Ksźałcenia Językowego

P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy z zakresu nauk
podstawowych oraz medycznych

P7S_UU

K K02 potrafi iniciować prace badaw czę P7S In]

K_KO3
wykazuje dbałość o samoksźałcenie w ce|urozszęrzenia kompetencji i

utrymania statusu fizi oterap euĘ
P7S UU

K K04 posiada świadomość własnych ograniczeń P7S KK
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oraz dokonuje weryfikacji

proponow?ny_cĘ rozwią4ń
a7ll-^j*l.*,,, ooo-nhr i innrrch cnecialistóW

P7s_KK
K_K05

P7S KKK KOó potralr ZaaKceplowa9 UPtrt,g ,"",^"" "
@dy międzparodowe doĘ czące P7S_KR

K_K07
P7S KoK K08

@stkami administracyjnymi oraz

przedstawicielami innych zawodów .

,łl rfńrw

P7S_Ko
K_K09

P7s KoK K10 ńniT2Tl 7orłAnl70w,dE |u*|ouo p,*y ",,
osprawnych, potrafi dzińać

- -i. .,,.,,^I nntetiacie NGO- akciach użrćecznych społeczrie
P7S_Ko

K_Kl1

P7s_Ko
K_Kl2

potrafi określić priorytety iprzestzega.zasal elyazryęn w

poa.jrn'o*anvchdecyzjachiaziałaniact,podejmowanychwstosunkudo
pacjenta _ .

P7S_KR
K_Kl3

przestrzega zasad ety czrrych obowtązu1 ącłc.n_w Daoanlacn

w oracach autorskich

y

P7s_KK
K_K14

idenĘfrkuje i potrafi rozv,tityzywaó probtemy zvllqzane z wyKonalrr§I

zawodu

P7S_Ko
K_Kl5

plaurealizĄe zadania stozując zasady łlHP oDoWąZuJącę
ochrony zdrowia

P7S KoK K16 krytycznie ocęnia i weryfikuje progTam rgnaOut_racJt pao]ęnta ..
1- lA+avnh ocnelłfńlw fizinteranii P7s KRK K17

-At^\

potTaTl lonnulowa§ oPull§ uUlJvzqv9
ii rehabilitacji w działalności

zawodowej
P7S_KR

K_Kl8
P7S KoK K19 odrzuca Zacnowanla nlęDezpl§Lalt ulq zJ1,4 l z

,ńrnlvi P7S KoK K20 Dropagule l aKf,}nvnle 1lc ZulUwY )lYl ZyLlą l P,vlllvv_JY lvlv
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Skład zespołu prrygotowującego raport samooceny

lmię i nazrryisko Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

BańaraJuśkiewicz-Swac4łra Dr, adiunkt, Dziekan WYdziafu Nauk o Zdrowiu oSW,
' ----J -'-- przewodniczącaWydziałowej Komisji ds. Programów i Jakości

I(sńńcenia
Dr, adiunkt, Prodziekan Wydziafu Nauk o Zdrowiu OSW,

Katarryna Balewska-Juras członek Wydziałowej Komisji ds, Programów i Jakości
I(sźałcenia

Dariusz Czaprowski
Dr hab., prof. OSW, członek Wydziałowej Komisji ds.

Programów i Jakości Ksźałcenia, przewodniczący Komisji
Etyki Badń Naukowych

Kataruynaprokopowic" YT: 
nauczyciel akademicki, Kierownik Biura ds. osób

Niepełnosprawnych

Elżbieta Budnik Mgr, Kierownik Biblioteki

Anna sokołowska Mgr, Kierownik Dziekanatów

Małgorzata Gołębiowska Mgr, specjalista ds. obsfugi studentów i słuchaczy
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OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYŻSZA

Prezentacja uczelni

OlszĘńska Szkoła Wyższaw obecnym kształcie funkcjonuje oó 1 pńdziernika2}I9 roku, kiedy to

decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rlr DSW.WIIN.5011.61.2019.2.BK z dnia

14.08,2019 r. do OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej im, Józefa Rusieckiego wŁączona została Wyższa
Szkoła InformaĘki i Ekonomii Towarzystwa Wiedry Powszechnej w Olsztynie. Uczelnia zostńa
wpisana do Ęestru uczelni niepństwowych pod pozycją ,,|I5", Obie uczelnię zńożone zostały w
1997 roku i wyksźałciły do tego czasu około 40 tysięcy absolwentów sfudiów licencjackich,

magisterskich i podyplomowych, co było odpowiedzią na duże potrzeby warmińsko-mazurskiego

rynku pracy w zakresie wysoko wykwalifikowanej kadry dla różnych obszarów sfery publicznej i
gospodarczej,

Połączenie Ęch dwu największych w OlsĄłrie niepublicznych szkółvłyższych stworzyło większe
możliwości rozrłoju ipozwala skuteczniej kontynuować edukacyjną misję. To powoduje, że OSW jest

największą uczelnią niepubliczrą w wojewódńvłie warmińsko-mazurskim ksńńcącą na trzech
vlydzińach:Wydziń Nauk Humanistyczno-Społeczrych w Olsztynie, Filia Wydziń Zamiejscowy w
kętr4znie oraz wydział Nauk o zdrowiu w olsztynie. wydział Nauk o zdrowiu ksńałci na takich

kierunkach, jak fizjoterapia (studia jednolite magisterskie, studia II stopnia), kosmetologia (studia I i II

stopnia) oraz wychowanie ftzycme (studia I i II stopnia).

Uczelnia od 24 lat buduje v,,yrazistą markę w regionie Warmii i Mazur. Wielokrotnie nagradzana

certyfikatami ,,IJczelnia Liderów" - programie, w którym akredytowane są szkoĘ wyższe
wyrózriające się na rynku dzińaniarni skierowanymi na praktycmą edukację studentów,

innowacyjnością ofeĘ dydaktycznej oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. Uczelnia współpracuje z otoczeniem lokalnym, regionalnym oraz krajowymi
izagranicznymi ośrodkami akademickimi, dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb regionu.
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Częśó I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych krfieriów oceny programowej

na kierunku studiów o profilu prakĘcznym

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcjao cele kształcenia i efekĘ ucZenia się

1.1. powiązania koncepcji kształcenia na kierunku fizjoterapia z misją i strategią uczelni

Misją olsĄńskiej SzkoĘ Wyższej,jako niepublicznej uczelni zawodowej, jest ksźałcenie kadry

w zawodach niezbędnych dla ronvoju gospodarki wolnorynkowej regionu Warmii i ixdazur oraz

gospodarki narodowej, atakże prowadzenie badń w obszarach nauk medYcznYch, humanistYcznYch,

społecznych i ścisłych. Oferta edukacyjna Uczelni skierowana jest do społecznoŚci rcgionu, a za

szczegó|ne zadanie wtaje ona tworzenie szans dla zawodowej aĘwności osób PochodzącYch

głównie z miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem, umożliwianie nabycia orŁ
podwyższania kwalifikacji niezbędnych do skuteczrego prowadzenia własnej działalnoŚci

gospodarczej.

Zgodnie ze strategiąOSW tożsamość kierunku monlasprowadzió do następującYch cech:

1) ksźałcenia umożliwiającego dostosowywanie jednostek i społecznoŚci do ztrian orazksńahowania

prrysńości,jak również czynnego uczesfirictwa w Europejskim Obszarze Szkolnictwa WYższego;

2) uwzględnianiapotrzeby ronvoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego kraju poprzez swoją

działalnośódydaktycmą,wychowawcząinaukową;
3) utrwalania akademickich obyczajów i wzorców kulturowych oruz poszanowania tradycji własnej

iZałoĘcielaUczelni,
4) propagowania akbrwnej kultury or ganizacyjnej nastawion ej na zrliarry ;

5) zapewniania i potwierdzania jakości ksźałceniapoprzez akredytacje, certyfftaty, wysokie PozYcje

w raŃingach.
Tożsamośó kieruŃu nawiązuje takźe do wizji lJczelni, według której szkoła jako nowoczesna,

ksńńcąca na wysokim poziomie niepubliczna ucze|nia zawodowa wpisuje się w regionalnY i

europejski obszar edukacyjny oraz stvlarza możliwości edukacyjne mieszkańcom północno -
wschodniego regionu Polski oferując studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursY

specjalistyczne i jęąrkowe dla osób, które mają potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji i
poszerzania wiedzy. WspóĘracuje z otoczeniem lokalnym, regionalnym oraz krajowYni i

zagranicntymi ośrodkami akademickimi, dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb regionu.

Zainteresowana jest ksźałtowaniem takiego własnego wizerunku w środowisku społeczrrym, który

gwarantuje utrzymanie się na rynku usług edukacyjnych w warunkach wolnej konkurencji.

Strategia rozwoju OSW konlaeĘzowanajest celami strategiczrymi, które sprowadzają się do

następujących dzińń:
l) realizacji nowelizacji ustaw reformujących szkolnictwo wyższe;

2) poszerzenia ofeĄ edukacyjnej, badania naukowe, rozrvój kadry naukowej i administracji;

3) doskonalenia procesu dydaktyczre go ibazy badawczo-dydaktycznej Uczelni;

4) wspołpracy z otoczeniem społecmym;

5) nowocze snego zarządzania i finansowania dzińalności Uczelni.

Cele strate giczne są uszczegółowione zadaniami, prz! czym zadania drugiego, trzeciego i

crwartego celu strategicznego w istotny sposób wyznaczają realizowaną przez Uczelnię koncePcję

ksźałcenia. Nadmienić na|eĘ, iż obecna Strategia Rozrvoju Uczelni obejmująca lata 2015-Ż022

zostńadostosowana do zapisów ustawy 2.0.
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1.2. Związek ksztalce nia z obszarami działalności zawodołvej/gospodarczej właściwymi dla
kierunku.

Celem strategicznym Wydziału Nauk o Zdrowilljest prrygotowanie fizjoterapeutów, zajmujących
się zawodowo poprawą stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych,
promowaniem zdrowia, poprawą kondycji i upiększaniem cińa człowieka. Misją Uczelni jest m,in.

stwarzanie studentom szans wszechstronnego rozwoju, zdobycia zawodu i nn|ezieniapracy zgodnej

ze studiowaną specjalnością, podniesienia statusu społecznego orazna podjęcie dalszego ksźałcenia
w kraju i za granicą. W tak określoną misję dobrze wpisują się zadania,jakie stawia przed sobą

Wydziń Nauk o Zdrowiu w zakresie kształcenia na kierunku ftzjoterapia, Absolwent uąyskuje

teoretyczry zasób wiedzy ipraklyczne umiejętności orazksńńci kompetencje społeczne niezbędne do

stosowania procedur fizjoterapeutycznych obowiązujących w ochronie zdrowia, medycynie sportowej

i profilaĘce. Posiada eĘczne i zawodowe predyspozycje do pracy z pacjentarrli w placówkach

stacjonarnych i ambulatoryjnych publicanych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z
osobami niepełnosprawnymi w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych. Ukończenie studiów na

kierunku fizjoterapia stvłarza realne szanse zatrudnienia w za,wodzie. Potrzeby w tym zakresie,
potęgowane starzeniem się społeczeństwa - zarówno na Warmii iMazlrach, jakteZna terenie Polski i
Europy są duze, co podnosi rangę zawodu fizjoterapeuty.

1.3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz
rynku pracy, roli iznaczenia interesańusry wewnętrznych i zewnętrznych w procesie
opracowania koncepcji kształcenia i jej doskonalenia

Uczelnia i Wydział NoZ, prowadząc dzińalność naukowo-dydaktyczną, uwzględniają też
strategiczre kierunki ronvoju Warmii i Mant oraz aktlalne potrzeby ryŃu pracy. Waźnym
elementem jest stworzenie sfudĘącej rńodzieĘ szans nie tylko na zdobycie zawodu i znalezienie
ptacy, ale także umozliwienie pogłębienia zaintęresowń, ksźałtowania osobowości i postaw

moralnych, podniesienia statusu społecznego oraz stworzenie perspektyw do dalszej nauki i pracy w
kraju i za granicą. Wydział Nauk o Zdrowia prryvviąruje dużą uwagę takżę do propagowania i
promowania wśród studentów, słuchaczy i mieszkańców wojewódzarla warmińsko-mazurskiego
zdrowego sĘlu Ęcia. Jest to realizowane poprzez bezpośredni kontakt z Uczelnią i jej kadrą
naukowo-dydal<Ęcmąw trakcie konferencji, warsztatów, akcji promujących prawidłowy sĘl życia, w
tym rolę ruchu, prawidłowego odżywiania się, unikania czynników zagrużających zdrowiu, Dzińania
te mają na celu wyksźałcenie nawyku podejmowania świadomych dzińań rvłiązarrych z szeroko
rozumianym zdrowiem osób w różmymwieku. IJczelnia dba, ńy sfudenci byli świadomi ntaczeniaw
ich Ąciu profilaĘki, ruchu oraz zdrowego odżyrviania i stawali się animatorami różmych

przeds ięwzięó prozdrowotnych,
IJdział interesariusąl w procesie dostosow}łvania efektów ksźałcenia do zmieniających się

potrzeb zewnęfrznych i uwaruŃowń wewnęhznych jest stały. Uczelnia posiada licnlę partnerstwa

lokalne, krajowe i zagraniczne będące konsekwencją zawaĘch umów o wspóĘracy, Porozumienia
ułatwiają udziń przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaĘczrtych, opiniowanie treści
programowy ch oraz zapewnienie miejsc praktyk zawodowych.

1.4. Sylwetka absolwenta
Sylwetka absolwenta jednoliĘch studiów magisterskich

Absolwent jednolitych S-letnich studiów magisterskich, zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie

JizjoterapeuĘ, przygotowany jest do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentarrti w różnym wieku,

z róznorodnymi dysfunkcjami, W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy
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i pral<tyazne umiejętności oraz ksńałci kompetencje społeczne niezbędne do stosowania procedur
fizjoterapeutycznych- diagnostyki fuŃcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzęnia
ftzykoterapii, kinezyterapii, masaż:tt, posługiwania się metodami specjalnlłni fizjoterapii. Jest
przygotowany do dobierania zaopatrzenia ortopedycznego do potrzeb pacjenta oraz naaczania
posługiwania się tymi wyrobami, Potrafi prowadzió działalnośó fizjoprofilaĘczną polegającą na
popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, mających na celu ksźałtowanie i podtr,ąrmywanie
sprawnoŚci i wydolności oraz przeciwdziałanie niepełnosprawności. Jest przygotowany do
prowadzenia prac naukowo-badawczych. Posiada świadomośó konieczności stałego doskonalenia się
zawodowego. Studia na kierunku ftzjoterapia mają profil prakĘcmy, w zllliązku z czym w procesie
ksźałcenia dużo uwagi ptzywiąmje się do ksźałtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego
podejścia do pacjenta oraz współdzińania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Opisane
powyżej umiejętności i kompetencje student doskonali w czasie praĘk zawodowych. Absolwent
jednolĘch studiów magisterskich uzyskuje tytuł magistra bęz prawa wykonywania
zawodu. Ukończenie sfudiów upoważnia absolwenta do prąlstąpienia do Pństwowego Egzaminu
Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu - może podjąó
pracę w publicznych i niepublicznych zal<ładach opieki zdrowotnej (oddziĘ szpitalne, zakłady opieki
zdrowotnej, zaHady opieki długoterminowej i terminalnej, zakłady opiekuńczo-leczriicze, domy
pomocy społecznej), oŚrodkach sportowych orazmoże prowadzió rehabilitację środowiskową.
W ramach zajęó do wyboru studenci realinlją jednąztrzech grup przedmiotów:

1. Fżjoterapia w pediatrii
Realizacja tej grupy zajęó pozłlala na ptzygotowanie absolwenta do pracy w zakresie fizjoterapii z

pacjentami w wieku rozwojowym, ztóżntorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on
teoretyczrry zasóbwied4l iprakficzne umiejętności orazksńałci kompetencje społeczne niezbędne do
wykonywania diagnostyki i stosowania procedur fizjoterapeutycutych w chorobach o podłożu
genetyczr5rm, dysfunkcjach neurorozwojowych, zaburzeniach integracji sensomotorycntej,
zaburzeniach postawy ciała, deformacji kręgosłupa oraz w specyfice urazów sportowych u dzieci i
rńodzieĘ. Poznaje także podstawy gimnastyki korekcyjrrej. Specjalistyczna wiedza pozlvala na
celowe stosowanie fizjoterapii w różnych dysfunkcjach, profilakĘce oraz promocji zdrowia. W toku
studiów dużo uwagi prry"łłięuje się do ksźałtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego
podejŚcia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Absolwent jest
przygotowany do pracy w przychodniach i gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach rehabilitacji
dzieci, sanatoriach, na oddzińach szpitalnych pediatrycznych.

2. Fizjoterapia w geriatrii
Absolwent, który nealizowń tę grupę przedmiotów uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat

fizjologii starzenia się, chorób wieku podeszłego, łwienia osób starsąlch, Jest przygotowany do
prowadzenia fizjoterapii indywidualnej i grupowej, adaptowanej aktywności ftzycmej. Otrrymuje
także specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia procesu terapii zajęciowej z osobami z
dYsfunkcjami i ograniczeniami fuŃcjonalnymi, psychicznymi, niepełnosprawnymi oraz osobami
wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społeczrym różmego stopnia. Posiada przygotowanie
do pracy w placówkach opieki długoterminowej. Potrafi podjąó dzińaniaw zakresie geroprofilaktyki,
czy|i zmniejszenia rwięanych z wiekiem podeszĘm zaburzeń czynnościowych organizmu.
Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach rehabilitacji, oddziaĘ szpitalne o różnych profilu
geriaĘcznym, zakładach opiekuńczo-|eczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy opieki
społecznej, placówkach opieki dfugoterminowej.

3. F'izjoterapia w sporcie i rekreacji
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Przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w sporcie - do prewencji i rehabilitaoji urazów

rwi.ęanych zę sportem. Absolwent, który zręalizował tę grupę przedmiotów otrrymuje

specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami uprawiającymi rekreacyjną i sportową akłwnośó
fizyczną. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw treningu sportowego i rekreacyjnego,

diagnostyki funkcjonalnej w sporcie, traumatologii sportowej, ftzjologicznych konsekwencji dopingu.

Na szczególne podkreślenie zasługuje prązgotowanie praĘczne absolwenta do prowadzenia procesu

rehabilitacji i profilaĘki urazów spońowych z wykorzystaniem metod masużru sportowego, treningu

fuŃcjonalnego i stabilizacyjnego, stretchingu i mobilizacji stawowej. Absolwent jest w pełni
przygotowany do pracy w klubach sportowych, przychodniach sportowo-lekarskich, ośrodkach

rehabilitacyjno-\eczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, jednostkach prowadzących zajęcia
rekreacyjne.

. Sylwetka absolwenta kierunku fizjoterapia - studia II stopnia
Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczre z

zakresu studiowanej dyscypliny - ma przygotowanie do wykonania diagnostyki funkcjona|nej z
zakresu ftzjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania metod flzjoterapii, programowania
postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów. Posiada umiejętności
prowadzenia szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i naaczania
przedmiotów zawodowych oraz włączania się w pracę zespołów badawc4rch. Posiada uprawnienia
zawodowe do podjęcia zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zaMadach opieki zdrowotnej

(oddzińy szpitalne, zakJady opieki zdrowotnej, zakłady opieki dfugoterminowej i terminalnej, zakłady
opiekuńczo-Lecmicze, domy pomocy społecznej), ośrodkach sportowych, jednostkach naukowych
oraz do prowadzenia rehabilitacji środowiskowej, Jest prąlgotowany do prowadzenia działalności
gospodarczej (regulowanej odrębnymi przepisami), do kierowania zespołem terapeu§rcznym,

organizacji'l zarządzania placówkami prowadzącym działalnośó fizjoterapeuĘczną, pełnienia funkcji
kierowniczych i nadzorujących w placówkach ochrony zdrowia.

1.5. Cechy wyróżniające koncepcję kształcen ia orazwykorrystanych wzorców krajorvych lub
międzynarodowych

Celem ksźałcenia na kierunku flzjoterapiajest przygotowanie absolwenta spełniającego w pełni
wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia, zgodnie ztreścią Art.18 d ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 9I poz, 408 z późn. zmianami),

Ustawą z dnia 25 września 2015 r, o zawodzie ftzjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), założeniami
Krajowych Ram Kwalifikacji, Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U . poz. 1668) a od roku 2019 zgodnie ze standardem ksźałcenia (Rozporządzenie MNiSW z dnia
26 |ipca 2019 r, Dz. U. poz. 7573, Zńącmik nr 7). Przy opracowaniu zbioru efektów uczenia się na
jednolitych studiach magisterskich wykorzystano zalecenia Komisji Edukacji Przeddyplomowej i PEF
przy Kraj ow ej lzbie Fizjoterapeutów.

Koncep_cja ksźałcenia na jednolĘch studiach magisterskich oraz studiach II stopnia zakłada
umożliwienie absolwentom zdobycia przygotowania zawodowego poprzez uzyskanie wiedzy i
zdobycie umiejętności niezbędnych do ksźałtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności

oraz wydolności, utraconej lub obniżonej wskutek różmych chorób bądź vazów u osób w różnym
wieku. Istotnym celem jest ksźałtowanie umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do

pacjenta oraz współdziŃania i komunikacji w pracach zespołu |eczącego. Ksżałcenie ma równiez na

celu umożliwienie absolwentom zdobycia przygotowania zawodowęgo poprzez uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do wykonania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zak,resu fizjoterapii,
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programowania postępowania fizjoterapeuĘcznęEo oraz kontrolowania jego ofektów; kształtowąnię

umiejętności prowadzenia szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i
nauczania przedmiotów zawodowych; prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów

badawczych; uzyskania wiedry i umiejętrości do kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i
zarządzania placówkami prowadzącym dzińalnośó fizjoterapeuĘczną. Od roku akademickiego

201212013 ksźałcenie na kieruŃu ftzjoterapia w OlszĘńskiej Szkole Wyższej ma profil praktycnry,
co ozflacza, że odbywa się w warunkach odpowiadających całkowicie wyposażonym stanowiskom pracy

(njęiapraktyczre prowadzone są w odpowiednio wlposużanychpracor,vniacĘ natomiast aięcia kliniczre w
szpitatacĘ sanatoriach placówkach prowadących opieĘ długoterminową i tennina]ną). Istotnym elementem

kształcenia praktycznego są też prakĘki zawodowe w wymiarze godzinowym zgodnym z
rekomendacją WCPT. W procesie ksźałcenia dużą uwagę prz5"łviązuje się do wysokiego poziomu

prac merytorycznego i metodologiczrego dyplomowych; rorwijania aktywności naukowej poprzez
pracę w kołach naukowych, ptezentację osiągnięó na konferencjach, sympozjach.naukowych;
umozliwiania studentom zdobywania dodatkowych kwalifikacji i doskonalenia umiejętności poprzez
kursy, szkolenią warcńaty, organizowanę przezjednostki pozauczelniaflę oraz wdrńanie studentów

do pracy w wolontariacie.

1.6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, ich związekz koncepcją, poziomem oraz profilem
studiów, a także z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie
dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest prryporządkowany, jak również stanem

prakĘki w obszarach dzialalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy
właściwych dla kierunku

Program studiów na wszystkich prowadzonych poziomach _i formach ksźałcenia uwzględnia

realizację kluczowych kieruŃowych efektów lczenia się, co potwierdzają maĘce (Częśó III Raportu

Zńącmik 2 - P r o gr am studiów).

Analiza matryc dla jednolĘch studiów magisterskich w cyklach ksźałcęnia 2017-2022 i 2018-

2023 oraz 2019-ż024 i 2020-2025 (Tab, 1, 2) wykazńa, że w kluczowe efeĘ uczenia się

przygotowujące do pracy z pacjentem są zgodne z koncepcją ksńńcenia na profilu prak§cznym i w
pełni realizowane. Studenci uq,skują pr4lgotowanie do stosowania metod i środków ftzjoterapii,

prowadzenia diagnostyki fimkcjonalnej, tworzenia, wdrńartia i ewaluacji programów rehabilitacji.

Dużą uwagę prryvviązuje się do stosowania profilaĘki chorób i dysfunkcji oraz edukacji zdrowotlrej

pacjentów. Realizowane są także w stopniu właściwym efeĘ lczenia się ksźałtujące kluczowe

kompetencje miękkie, m,in. efektywne komunikowanie się z pacjentem, j9go rodzlną i
wspóĘracownikami, przedsiębiorczośó, znajomość kwestii prawnych rwięanych z wykonywanięm

zawodu. Kompetencje miękkie odpowiadają kryteriom zawaĘm w Analizie zapotrzebowania na

kompetencje w gospodarce i na rynku pracy z 2019 roku.

[hĘs://archiwum.ncbr.gov.pVfileadmin/Ewaluacja/PowER/RK_Analiza_kompetencjffinal.pdf]

Tab. 1. 1lnalrua kluczowych efektów uczenia się na jednoliĘch studiach magisterskich w cyklu
ksźałcenia 2017 -2022 i 20t8-2023

Grupy
przedmiotów

Kluczowe efekty
uczenia się

Zakres wiedzy, umiejętności, kompetencji

kształcenia
ogólnego

K_W07, K_W08,
K W09, K WlO

Wiedza w zakresie eĘcznych, prawnych, historycznych i
ekonomiczrych uwarunkowń wykonywarria działalności

fiĄoterapeuĘcznej

K U04, K U05, Techniki efektywnego komunikowania się; uwzględnienie
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Tab. ż. Analiza kluczorłych efektów uczenia się na jednoliĘch studiach magisterskich w cyklu
kształcenia ż019-2024 i 2020-2025 (zgodnie ze standardem kształcenia)

K_UZO,K_U22,
K_U23

uwarunkowań kulturowych, etnicanych w rehabilitaoji;
stosowanie wiedzy teoretycznej w praĘce; posługiwanie się

nar zę dziuni informatyczrymi ; przygotowanie wystąp ień
ustnych i prac pisemnych

K_KOI, K_K02,
K_Ko8

Świadomość zrtaczeńai samoocena posiadanii wieĘ, z
zakresu wielu dyscyplin naŃowych; przygotowanie do

formułowania opinii

podstawowych
z zakresu nauk

medycznych

K_W0l, K_W03,
K_W04,

Pogłębiona więdza z zakręsu anatomii, ftzjologii, geneĘczrych
podstaw rozwoju i zablrzeń, roli akłwności ftzycznej,

mechanizmów patologicznych

K_U07, K_Ulz,
K_U20,

Identyfikowanie problemów zdrowotnych na podstawie
diagnosĘki funkcj onalnej ; obsługa sprzętu do rehabilitacji;

przygotowanie do pracy z pacientem
K K01, Swiadomość znaczenia wiedzy z zakłęsu nauk medycznych

kierunkowych

K_W11, K_wIz,
K_Wl3, K_v/14

Znajomość zablrzeń, dysfunkcji, chorób; środków, form i
metod terapeutycznych; mechanizmów dzińania i możliwych
skutków uboczrych zabiegów fizj oterapeuĘ cmy ch1. promocj i

zdrowia
K_UOl, K_U08,

K U20
Umiejętnośćnatlczaniaruchu,prowadzeniazabiegów
fizj oterapeu§czny ch]' stosowanie wiedzy w praktyce

K K02, K_K08,
K K09

Samoocena wiedzy i umiejętności zawodowych;
odpowiedzialność za przvgotowanie do oracv

fizjoterapii
klinicznej

K_W04, K_W11,
K_W12, K_Wl3,
K Wl8, K_Wl9

Znajomość obraąl kliniczrego różnych chorób i dysfunkcji;
mechanizmów działania i właściwego doboru zabiegów
fizj oterap euĘ cmy ch; diagnostyki fu nkcj onalnej ; zasad

planowania, wykonania i ewaluaci i pro gramów rehabilitaci i
K U02. K U07
K_UO8, K_U09
K_Ul1, K_U12
K U15. K U18

Umiej ętrrość udzielenia porady profi laktyczno-zdrowotnej ;

idenĘfikowania i diagnozowarria problemów zdrowotnych;
oceny fuŃcjonalnej pacjenta; tworzenia, wdrużania i oceny

skuteczności programów rehabilitacii

K_K0l, K_K08,
K_K09,

A.|Swiadomość maczęńa interdyscyplinarnej wiedzy w prakĘce
fizj oterapeutycmej; wykarywanie odpowie dzialności za

przygotowanie do pracy zawodowej; realizowanie zadńz
zachowaniem zasad bezpieczęństwa własnego, pacjentów i

współpracowników.

, moduĘ
specjalnościowe do

wyboru

K_wll,K_wl2,
K W14, K Wl9

Pogłębiona więdza w zakresie wybranych chorób i dysfuŃcji;
diagnosĘki fuŃcjonalnej ; możliwości wykorzystania środków

fizjoterapliu pacjentów w róznym wieku; promocii zdrowia

K_U0l, K_U02,
K_U07, K_U09

Umiejętność nalczania ruchów; stosowania profilaktyki,
idenĘfikowania problemów zdrowofirych ; tw orzenia i
w drużania specj alistycznych programów usprawniania
dostosowanych do potrzeb wybranych gnrp pacientów

K_K0l,K_KO8,
K_K09

Utrwalona i pogłębiona świadomość nlaczęnia specjalisĘczrej
wiedzy w prakĘce fizjoterapeutycznej ; wykazywanie

odpowiedzialności za przygotowanie do pracy zawodowej;
realizowanie zadń z zachowaniem zasadbezpieczeństwa

własnego, pacientów i współpracowników,

Grupy przedmiotów
kluczowe efektv

uczenia się
Zakres wiedzy, umiejętności, kompetencji

kształcenia ogólnego
B.Wl, B.W10,

B.Wl3

Więdza w zakresie psychologiczrych i socjologiczrych
uwaruŃowań funkcjonowania cńowieka; regulacje prawne

zwięane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty;
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uwarunkowania zdrowia i ięeo założania,

B.U3, B_U8

Stosownie odpowiednich form postępowania terapeutyczlo-
wychowawczego wspomagające proces rewalidacji osoby z

niepełnosprawnością; identyfikowanie problemów eĘcznych w
zakresie ochrony zdrowia, uwzględnianie uwarunkowań

kulturowych, religijnych i etniczrych w prócesie rehabilitacji
pacientów.

K7
Przygotowanie do wykonywania zawodu w aspekcie podstaw

prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych,
ętycmych.

podstawowych z
zakresu

biomedycznych
podstaw fizjoterapii

A.v/1, A.W3
Specjalistycma terminologia i pogłębiona wiedza z zakresll

budowy anatomiczrej i fizjologii, ze szczególnym
uwzględnieniem układu ruchu.

A.U8
Wp ływ c zynnik ów fizy c zny ch na or ganizm człowieka,
odróżnianie reakc j i prawidłowych od patologi czny ch.

K5, K6 Korzystanie z obiekĘwnych źródęł informacji; świadomość
własnych otraniczeń i roli zawodu fizioterapeuty.

kierunkowvch

C,W2, C.W3,
C.W5

Mechanizmy zaburzęil strŃturalnych i fuŃcjonalnych
wywołanych chorobą lub urazem; mechanizmy działaniai

możliwe skutki ub o c zne zab ie gów z zakr ę su ftĄ oter apii; zas ady
doboru środków, form i metod terapeuĘcznych w zalemości od

rodzaiu dysfuŃcii, stanu i wieku pacienta.

C.U8, C.U17
Prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia i przebiegu

rehabilitacji; dobieranie i prowadzenie zabiegów ; programowanie
treninsu medycznego.

I<2,K6

Odpowiedzialność zaprzygotowanie do pracy - podejmowanie
decyzji, postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

własnego innych osób; świadomość posiadanych ograniczeń,
dokonywania krytycnej oceny umiejętlrości, precyzowanie

własnych potrzeb edŃacyjnych,

fizjoterapii
klinicznej

D,Wl, D.W2,
D.W3, D.W4,

Obrazklniczny różnych chorób i dysfunkcji; diagnostyka
fu nkcj onalna; ogólne sp osoby le czenia naj częstszych chorób w

stopniu umoźliwiai ącym stosowanie środków fizioterapii

D.U1, D,U3,
D.U47, D.U49

Prowadzenię badń pacjentów i testów funkcjonalnych,
dokumentowanie i interpretowanie wyników; ocena stanu
pacjenta; właściwa komunikacja zpacjentami i człoŃami

zespołu terapeutycznego; planowanie, dobięranie i
modyfikowanie programów rehabilitacji pacjentów z różnymi
dysfunkcjami narząduruchu oraz chorobami wewnęfzrymi w

zależmości od stanu kliniczrego. fuŃcionalnęgo i psychicznego,

K1, K3, K5, K9,

Nawiązyłvanie właściwego kontaktu z pacjentem, okazywanie
peŁregononlrlienia;przestrzeganiaprawpacjenta;korzystaniaz
obieĘ.wnych źródeł wiedzy ; formułowanie opinii doĘczących

różrych aspektów działalności zawodowei.

moduĘ
specjalnościowe do

wyboru

D.Wl, D.w2,
Pogłębiona wiedza w zakręsie wybranych chorób i dysfunkcji;
diagnostyki furrkcjonalnej ; mozliwości wykorzystania środków

fizioterapii u pacientów w różnym wieku

D.Ul, D.U3,
D.U49

Prowadzenie szczegółowego badania i oceny fuŃcjonalnej na
potrzeby fizjoterapii wybranych grup pacjentów (dzieci, osoby
starsze, sportowcy); planowanie, dobieranie i modyfikowanie

programów rehabilitacii wybranych grup pac.jentów

K4, K5, K6
Postawa promująca promocję zdrowia, zdrowy i aktywny styl

Ę cia; korzy stanie z obieĘłvnych źr ó deł wiedzy; dostrzeganie
własnych ograniczeń i potrzeb edukacyinych.
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Lna7iza efektów w zakresie praktyk zawodowych realizowanych na jednolĘch studiach

magisterskichv,,ykazała pełne pokrycie w zakresie wiedry, umiejętności i kompetencji odnoszących
się do ptacy zpacjentem. Studenci uryskują kompleksowe przygotowanie do wykory.wania zawodu.

Potwięrdzeniem uzyskanych kompetencji jest egzanin prakĘczny realizowany w formie ,próby
pracy'' tj. sprawdzarria i oceniania praĘcnrych osiągnięć studentów, polegający na w/<onaniu czynności za-

wodowych na całkowicie wyposażonych stanowiskach pracy,bz symuĘi.
Realizacja kluczowych efektów uczenia się na studiach II stopnia (Tab. 3) pogłębia wiedzę,

umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania, programowania, prowadzenia i kłyĘcznej
oceny procesu usprawniania zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi, Umożliwia
przygotowanie absolwenta do organizowania, zarządzania i prowadzenia placówek

fizjoterapeuĘcznych, Przygotowuję do dzińań w zahesie prowadzenia edukacji zdrowotnej i
promocji właściwego stylu życia. Studenci uzyskują również umiejętnośó prowadzenia badń
naukowych.
Tab.3. Lnaliza kluczowych efektów uczenia się na studiach II stopnia w cyklu ksńałcenia
2019-2021 i2020-2022

Grupy
przedmiotów

kluczowe efektv
uczenia sie

Zakres wiedzy, umiejętności, kompetencji

kształcenia
ogólnego

K W32, K W34
Znajomość zasad prawny ch ze szczególnym uwzględnieniem prawa

własności intelektualnej ; organizacji i zarządzania placówkami
prowadzącymi działalność ftzi oter ap eufr czrn

K_U07, K U17,
K_Ul8, K_U32,

K_U33

Wykorzystanie wiedzy specjalistycmej w działalności zawodowej ;

zbieranie, gromadzenie, kłW czna analiza, przedstawienie
wyników badańi wniosków (realizowanych w zakresie pracy

dyp lomowej i e gzamirla dlp lomowe go),

K_K13, K_K01,
K K07

Przestrzeganię zasad etyki w badaniach naukowych; gotowość do
stałego uaktualniania swojej wiedzy zzakęsu nauk podstawowych

i medycznych; wykorzystywanie i promowanie standardów
doĘ c zący ch fi zj oterap ii.

podstawowych

K_W11,
K_W10,
K_Wl5,
K_W16,
K_W17,
K_W23,

K w24, K V/34

Zna zagrożenia zdrowia, skalę niepehrosprawności w ujęciu
epidemiologicznym i demograficznym; zasady dzińania systemu

pomocy społeczrej oraz rozlvlązywarria problemów występujących
w zakresie opieki nad pacjentem; zasady promocji zdrowia i
edŃacji prozdrowotnej ; podstawy organizacyjno-prawne do

zarządzania zespołem i plaeówką prowadząca dzińalność
ftzioteraoeutvcma,

K_U06, K_U07,
K_U23,

Potrafi ocenić skalę problemów niepełnosprawności w aspekcie
demograficznym, epidemiologiczrym, prawnym, ekonomicznym;
wykorzystać w działalności zawodowej szeroką wiedzę; inicjować,

orgmizow ać i ręalizow ać działania ukierunkowane na edukacj ę
zdrowotną. Dromocię zdrowia i profilaktykę niepehrosprawności.

K K01, K K04 Rozumie potrzebę uaktualniania wiedzy ; posiada świadomość
własnych ograniczń.

kierunkowych

K_W20,
K_W18,
K_W08,
K Wl6,

Obraz klniczny, diagnostyka funkcjonalna i moZliwości
zastosowania fizjoterapii u pacjentów zróżnymi chorobami i

dysfunkcjami;

K_U05, K_U11,
K_U19, K_U20,
K_U23, K_U28,

K_U29

Potrafi przedstawió problemy fuŃcjonalne pacjenta; tworzyó,
wdrażać, Ętycznie analizowaó i weryfikować program

usprawniania osób z różnymi dysfunkcjami i specjalnlłni
potrzebami;potrafiorganizowaćdziałaniaukierunkowanena

edŃacię zdrowotną, promocię zdrowia i profilaktykę
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niepełnosprawności; potrafi programować aktywność ruohową
adaptacy |ną i sport niępełnosprawnych.

K_K0l, K_K05,
K_K07, K_K15,

K_K16

Rozumie potrzebę uaktualniania wiedzy; krytycmie ocenia
dzińaniawłasne i innych osób; wykorzystuje i promuje standardy
fizjoterapii; realizuje zadaniaw sposób odpowiedzialny, zgodny z

zasadamiBllP; krytycznie ocenia i weryfftuje program
rehabilitacii.

specjalnościowych

K_W07, K_W08
Posiada szczegółowąnrajomość budowy, funkcjonowania i zmian

patologiczrych w przebiegu różrych chorób i dysfunkcji;

K_U05, K_Ul1,
K U19, K U20

Potrafi przedstawić problemy funkcj onalne, pacj enta; tw orzyć,
wdrażać, krytycznie analizowaó i weryfikować program

usprawniania osób z rómymi dysfunkcjami i specjalnymi
pofrzebami,

K_K01, K_K04,
K_K15, K_K16,

K_Kl7

Rozumie p otrzebę uaktualniania wiedzy ; po siada świadomość
własnych ograniczeń realizuje zadania w sposób odpowiedzialny,

zgodny z zasadami BHP;
Wytycznie ocenia i weryfikuje pro$am rehabilitacji; formułuje

op inie do§cz ące ftzj oter apii.

@ |sxaxw1g,o

1.7. Spełnienie wymagań odnoszących się do ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się

zawarĘch w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie

art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyżsrym i nauce, w prrypadku

kierunków studiów prrygotowujących do wykonlrvania zawodów, o których mowa w art. 68 ust.

1powołanej ustawy.
Od ż0I9 roku studia na kieruŃu fizjoterapia są prowadzone zgodnie z wymogami ań. 68 ust, 3

ustawy zdnia ż0 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie vr,yższym i nauce oraz z kozpotządzeniem

MNiSW z dniaż6 lipca 2019 r,Dz.IJ. poz, 1573, Załącznik nr 7, określającym standard ksźałcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W programię studiów znalazĘ się
wszystkie przewidziane w standardzie glupy zajęć w wymiarze godzinowym ponłalającym na

osiągnięcie szczegółov,rych efektów uczenia się.

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacii
programu studiów oraz formy i organizacja zaięó, metody kształcenia, praktyki zawodowe,

organizacja procesu nauczania i uczenia się

2.1,. Dobór kluczowych treści kształcenia, w Ęm treści nviązanych z prakĘcznymi
zastosowaniami wiedTy wzakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest

prryporządkowany, normami i zasadami, atakże aktualnym stanem prakĘki w obszarach

działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku
oraz w zakresie znajomości języków obcycho ze wskazaniem prrykładowych powiązań treści

kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia
Dobór treści ksźałcenia jest dokon;.rvany przez osoby prowadzące zajęcia d}tiaktyczne i

zamieszczany w sylabusach przedmiotów. Oprócz wykazu treści programowych wykładów i ćwiczeń

z podaniem wymiaru godzinowego oraz odniesieniem treści do kierunkowych efektów uczenia się, w

sylabusach podane są sposoby weryfikacji poszczegolnych efektów uczenia się, zalecana literatura

(podstawowa i uzupełniająca) oraz nalład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia efektów tlczęnia

się i zaliczenia przedmiotu. Komplet sylabusów do poszczególnych programów znajdlje się w Części

III Raportu (Zńącznik 2). Kńdy wykładowca jest zobowiązany na pierwszych zajęciach do

szczegółowego zapoznania studentów z proglamem przedmiotu. Sylabusy są udostępniane studentom

także na stronie internetowej uczelni, Mogą znimi zapoznaó się również inne zainteresowane osoby,

w szczególności kandydaci na studia. Kluczowe treści realizowane na jednolĘch studiach
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magisterskich na kierunku ftzjoterapia są ściśle powiązane z kierunkowymi ęfęktami uozenia (dla

cyklu ksźałcenia 2017-2022 i 2018-2023) się oraz efektami określonymi w standardzię ksńńcenia
(dla cyklu 2019-ż024 i 2020-2025) i obejmują w kolejnych latach studiów ksźałcenie w zakresie
podstaw fizjoterapii (m.in. kineryterapii, fizykoterapii, terapii manualnej, masużru, metod specjalnych
fizjoterapii" protetyk i ortotyki, zaopatrzenia ońopedycznego); kliniczlrych podstaw ftzjoterapii a

następie fizjoterapii kliniczrej w różnych chorobach i dysfunkcjach,
Kluczowe treści na studiach II stopnia obejmują zagadnienia z zal<resl medycyny fizykalnej i

balneoklimatologii, metod specjalnych flzjoterapii, diagnoĘki funkcjonalnej i programowania

rehabilitacji.
Kandydaci na studia w kwestionariuszu rekrutacyjnym wybierają jęryk obcy (najczęściej jest to

język angielski lub niemiecki). Zadaniem lektoratów jest pr4lgotować do poprawnego, samodzielnego

i świadomego uĄ,rvania j ęzyka obcego w interakcji z obcokrajowcem na poziomie 82+ Europejskiego

Systemu Opisu Ksźałcenia Jęrykowego. Studenci prrygotowują się do użrywania języka obcego

specjalistycznego zza|łes1,1fizjoterapii, W trakcie zajęćksńahowana jest odpowiedzialnośó zawłasne
przygotowanie do pracy, pogłębianie wiedzy z zakresl języka obcego i świadomość konieczności

nauki języka obcego jako narzędziado pomyślnej komunikacji z osobami obcego pochodzenia.

ż.2. Dobór metod ksźałcenia i ich cech łryróżniającycho ze wskazaniem przykładorvych
powiązań metod z efektami uczenia się w zakresie wiedry, umiejętności oraz kompetencji
społecznych, w szczególności umożliwiających rozwijanie umiejętności praktycznych, w Ęm
posługiwania się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymio jak również
nabycie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego

Do osiągnięcia efektów uczenia się stosowane są odpowiednio dobrane metody dydaktyczne.

W zakresie wiedzy najczęściej stosowane są metody oparte na słowie - wykłady informacyjne,
problemowe, konwersatoryjne, monograficznę, praca z książk{arĘkńem naukowym, pogadanka.

Wykorzystywana jest często metoda dyskusji ,,okrągłego stofu" (na wykładach, ćwiczeniach,

konsultacjach) oraz dyskusja seminaryjna o ściśle ŃieruŃowanym celu, jakim jest - pogłębienie

wiedzy, prrygotowanie badań. Na ówiczeniach ksźałtujących umiejętności dominują metody
problemowe - metoda przypadków (często wzbogacana dokumentacją medyczną, fotograflczną
filmem), metoda sl.tuacyjna (wykorzystująca peŁny opis przypadkl, zarwyczaj fikcyjnego, ale

zb|iżonego do rzecrywistości; uczestnicy samodzielnie analizują dane i podejmują decyzje), pokaz
(obserwacja prezentowanych procesów i zjawisk), metoda ,,burzy mózgów", metoda symulacyjna
(swoisty trening w ksźałceniu praĘcznym). Ze względu na profil praktycmry ksńŃcenia na kieruŃu
fiĄoterapia, istotne znaczenie mają metody zajęó prakĘcznych - metoda laboratoryjna (porvłala na

samodzielne prowadzenie eksperymentów i obserwacji zjawisk kluczowych dla rozumienia istoty
procesów zachodzących w organizmie człowieka), instruktż (pr4zgotowuje do prawidłowego

wykonywania czynności, przeciwdzińa ksźałtowaniu błędnych nawyków), trening (metoda

porvlalająca na ksńńowanie prawidłowych wzorców ruchowych studenta otaz programowanie

aktywności ruchowej adaptacyjnej i sportu niepełnosprawnych jako kluczowych elementów

kompleksowej rehabilitacji i podtrzymywania sprawności osób zróżmymi dysfunkcjami i specjalnymi
potrzebami). Na szczególne podkreślenie zasłaglją metody ówiczeń praktycznych (umożliwiają
ksźałtowanie i utrwalanie umiejętności, podwyższanię sprawności dzińania) i ćwiczęń klinicznych
(praca z pacjentem w ruecryvvistych warunkach, realizowana w ramach zajęć klinicznych i praktyk

zawodowych). Dobrą formą weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji, sprawdzającą

skutecznośó zastosowanych metod jest egzamin prakĘczny, który porwala na całościową ocenę

pr4lgotowania absolwenta do pracy zawodowej. Ksźałtowanie kompetencji językowych odbywa się z
zastosowaniem metod oparłch na słowie wspomaganych oprogramowaniem komputerowym.
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2.3.zakres korrystania z metod i technik kształcenia na odległość

Możliwośó przygotowania i prowadzenia zajęó w formie zdalnego nauczania,okreŚlałY w

olszĘńskiej Szkole Wyższej zapisy Zarządzenia Rektora nr 22l20I9 z dnia 13.08.2019r. (Załącznki

dodatkowe - Zał,1) w sprawie wprowadzenia procedury realizowania zajęó z wykorzYstaniem metod

i technik ksźałcenia na odległośó oraz § I2 rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWYŻszego z

dnia27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. ż0118 poz.1861). Forma kształcenia na odległoŚÓ

nie była wykorzystywana dla studentów fizjoterapii. Zmięnńo się to w marcu 2020 roku, kiedY

sytuacja epidemiczna w polsce rwiryana z COVID-l9 wymusiła zawieszenie działalnoŚci Uczelni,

Wtedy, zgodnie z Zarządzeniem nr 3712020 Rektora OlsĄńskiej SzkoĘ Wyższej z dnia 11 marca

2020 rcku, w rvliązku z czasowm zavńeszeniem zĄęó, Wszystkim studentom i wYkładowcom

zsstałaudostępniona platforma szkoleniowa Moodle. Platforma uwzględnia zdobYwanie wiedzY oraz

umożliwiała osiągnięcie zakJadanych efektów uczenia się, jak również samodzielne uczenie się

studentów. Zachęceniem do samodzielnej pracy jest także wykorrystanie platformy e-learningowej i

możliwości jej zasobów (np. testy, forum, quizy). W nviązku z przedłażającyn się stanem

epidemiczrym forma nalczania zdalnego zostńa rozszerzofla o platformę Microsoft Teams -
Zarządzenie nr 45/2020 Rektora olsztyńskiej Szkoły Wyższ,ej z dnia 22 1r;vłietnia 2020 roku.

platforma ponvoliła rea|izowaó zĄęcia w czasie rzectywisĘm, zgodnie z harmonograńem zajęĆ.

Weryfikacji efektów llczęniasię zajęóprowadzonychptzezwskazane platformy dokonują ProwadzącY

zajęcia z przedmiotów na podstawie wyników za|iczeń i egzaminów w formie podanej w sYlabusie.

przy prowadzeniu ksńńcenia na odległośó w formie e-learning jest możliwoŚÓ stosowania takich

samych sposobów weryfikacji jak w formie klasycmej.

2.4. Dostosowanie procesu uczenia §ię do zróżnicowanych potrzeb gruPowYch i
indywidualnych studóntów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnoŚciąo moŻliwoŚci

realŁowania indywidualnych ścieżek kształcenia
Ze wzg|ędtlna specyfikę studiów na WNoZ wymagany jest dobry stan sprawnoŚci ftzycznej, stąd

jest niewielka grupa studentów niepełnosprawnych (9 osób). Tej grupie studentów zapewnia się

możliwość indywidualnego dostosowania form zaliczęń, egzaIninów, konsultacji, do ich moŻliwoŚci

zdrowotnych. Studenci są objęci stałą opieką Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, który jest w

ciągłym kontakcie z dziekanem Wydziału, co umożliwia sprawne reagowanie na pojawiające się

problemy. Wsparcie procesu uczenia się w OSW to głównie dzińania ukierunkowane na

dostosowanie sposobu organizacjii właściwej rea|izacjiprocesu dydakĘcznego studentów-ze względu

na ich stan zdrowi aprzy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów ksźałcenia. WsParcie

to, bezpośrednio w procesie dydaĘczrym, angainje trzy podmioty: 1) studenta, który w oparciu o

własne doświadczenia, świadomość możliwości i ograniczeń wyniĘ ących ze swojego stanu zdrowia

podejmuje decyzje i wnioskuje o formy pomocy proponowane przez uczelnię 2) Biuro ds. Osób

Niepełnosprawnych (BoN oSW działające od 2013 roku) - jednostĘ doradczą w zakresie

dostosowarria procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb sfudenta uwarunkowanYch jego

stanem zdrowia,3) nauczyciela akademickiego posiadającego kompetencje merytoryczne z danej

dziedziny wiedzy, które w poŁączenit ze nlajomością standardów ksźałcenia umożliwiają wspólne

opracowanie racjonalnych adaptacji studiów i ich praktycznąrealizację. W roku2020,23 planowane

są prace mające na celu wsparcie procesu rekrutacji i ksźałcenia sfudentów z niePełnosPrawnoŚciami.

prace te są prowadzone w ramach projektu Dostępna OlszĘńska Szkoła Wyższa POWR.03.05.00-00-

AI03/I9 i będą doĘczyć: ułatwienia w procesie rekrutacji: film promujący uczelnię jako przyjazną

osobom z niepełnosprawnościami, utworzenia platformy językowej i utworzenia materiałów e-
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learningowych, zwiększenie zasobów bibliotecznych, modernizacji strony internetowej uczelni wg
wymogów WCAG 2.1.

Działania realizowane przez BON doĘczą również wsparcia edukacyjnego nauczycieli
akademickich w zakresie zwiększania świadomości możliwości i ograniczeń,lłóre posiadają studenci
z różnymi niepełnosprawnościami. Nauczyciele akademiccy ofrzymttją materiĘ ułatwiające
dostosowanie form nauczania wśród studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z
niepełnosprawnością wzrokową, ruchową, słuchową, zablrzeniami psychicznymi, zespołem

Aspergera, chorobami przewlekĘmi, problemami emocj onalnymi).
Studenci"OSW mają również możliwośó korzystania z indywidualnej organizacji studiów (IOS),

któĘ zasady i Ęb określone są w Regulaminie Studiów OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej - Zńącmikltr
1 do UchwĄ Senatu 41/2020 zdnia25.03.2020 r, (Zńączniki dodatkoweZń,2);RozdzińVn, § 31

pkt,7 oraz procedurze obowiązującej na WNoZ (Częśó Itr Raportu - Zńączniki dodatkowe - Zń. 3).

Aktualnie z IOS korzysta I7 studentów kieruŃu ftzjoterapia. Student rea|izljący program studiów w
ramach IOS ma prawo do uczestniczęnia w zajęciach w dogodnych dla niego terminach (np. z inną

supą, na zajęciach stacjonarnych/niestacjonarnych) oraz zaliczania treści wykładów i ówiczeń w
indywidualnej formie określonej przez wykładowcę.

2.5. Harmonogram realizacji programu studiów
Harmonogramy realizacji programów studiów na prowadzonym kierunku na studiach

stacjonarnych i niestacjonarnych, uwzględniające wymagane wskazniki (zajęcia wymagające
bezpośredniego udziafu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz
sfudentów, zajęcia rorvlijające kompetencje w zakresie znajomości ję4rka obcego, jak również zajęcia
i grupy zajęć,do wyboru) zamieszczono jako zńącmiki w Części III Raportu Zńącznlk 1 - Tabela 3.

Syntetyczre zestawienie wskazników programu zawiera poniższa tabęla.

Tab. 3. Wskaźniki doĘczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i
profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów @z.U.2018 poz. 1861).

Nazwa wskaźnika

Jednolite
studia

magisterskie
stacionarne

Jednolite studia
magisterskie

niestacjonarne

Jednolite
studia

magisterskie
(standard)

Studia
magisterskie II

stopnia

Cykl kształcenia

201,7-202ż
2018-2023

2017-2022
2018-2023

2019-2024
2020-2025

2019-202l
2020-2022

Liczba puŃtów ECT S koniec nla do
uzyskania kwalifikacj i odpowiadaj ącej

poziomowi kształcęnia
301 ECTS 30l ECTS 303 ECTS 120 ECTS

Liczba,sełnestrów konięczna do
uzyskania kwalifikacj i odpowiadaj ącej

poziomowi ksźałcenia
l0 semestrów 10 semestrów l0 semestrów 4 semesĘ

Liczbapunktów ECTS
pr zyp or ządkow ana do zaj ę ć

dydaĘcznych wymagaj ących
bezpośrednie go udziŃu nauczycieli

akademickich i studentów

201 ECTS 164 ECTS 201 ECTS 60,9 ECTS
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2.6, Dobór form zajęć, proporcji liczby godzin prrypisanych poszczególnym formomo atakże
liczebności grup studenckich oraz organŁacji procesu kształcenia

Wykazy liczĘ godzin przypisanych podstawowym formom ksźałcenia (wykłady,.Ówiczenia,

seminaria, praktyki zawodowe) zawarte są w planach studiów (Częśó III Załącznik 2 - ProgramY

studiów). Ze względu na praĘczny profil prowadzonych studiów dla kaZdego poziomu i formY

studiów szczegółowo przedstawiono dobór form i proporcje godzin zajęóksńałtujących umiejętnoŚci

prakĘczre (Części III Raportu - Załącznik 1 - Tabela 4). Formy zajęó są ukierunkowane na profil

pra|<tyczny i obejmują ćwiczenia praktyczne, kliniczne, warsńaĘ, Ówiczęnia laboratoryjne,

treningowe, praktyki zawodowe, Liczebnośó grup jest dostosowana do formY zajęÓ - gruPY

seminaryjne _ do 2I osób; grupy ówiczeniowe - do 25 osób; grupy na zajęciach praĘcznYch i

klinicznych _ I2-I3 osób. W zu,iqrku zpandemią SARS COV-2 w zaistniała konieczrroŚÓ realizacjiw

mniejszych grupach zajęć ktinicznych (5-6 osób). Wszystkie zajęcia kliniczrre prowadzone są w

pełnym rygorze sanitarnym, zgodnie z wymogami poszczególnych podmiotów. W roku akademickim

ż01912020 nęalizowano zaplanowane zajęciakliniczne, natomiast częŚÓ PraktYk na Pisemne wnioski

studentów zostńaprzesunięta na rok 2020l2L W nviązku z sytuacją epidemiczną, zajęcia kliniczrre

oraz praktyki zawodowe zaplanowane na bieżący rok akademicki rozpoczęĘ się w lutYm i są

realizowane w formie zblokowanej.

2.7.program i organizacja prakĘk - wymiar i termin realizacji oraz dobór insĘtucji, w którYch

odbywają się praktyki,atakże liczby miejsc prakĘk
praktyki zawodowe na kierunku ftzjoterapia w OSW Wyższej realizowane są według

obowiązującego regulam inu,l<tory .zarlieszczony 
jest na stronie uczelni. Praktyki są integralną częŚcią

planu studiów, mają charakter obowiązkowy a ich celem jest przygotowanie studęnta do PracY w

zawodzie fizjoterapeuty. Praktyki odbywają się zawsze według ustalonego harmonogramu i Po

zrealizowaniu zajęó umożliwiających osiągnięcie efektów uczęnia się z danego obszaru. WYmiar

praktyki zawodowej przedstawia tabe|a 4,

Tab. 4. Wymiar godzinowy i w punktach ECTS prakĘk zawodorrych na kierunku fizjoterapia

Liańapunktów ECTS
pr ryp orządkowana do grup zajęć l zajęć
ksźałtujących umiejętności praĘczne,

w tym praktyk zawodowych

180,1ECTS I7I ECTS 181,1 ECTS 61,6 ECTS

Liczba puŃtów ECTS
pr ryp or ządkowana zaj ę ciom

ksźahującym kompetencje w zakresie
iezvka obcego

8 ECTS
(I20 godz.)

8 ECTS
(75 godz.)

6 ECTS
(120 godz.)

8 ECTS
(75 godz.)

Licńapunktów ECTS
pr zyp or ządkowana przedmiotom do

wyboru

90 ECTS 90 ECTS 53 ECTS 42 CTS

poziom studiów Liczba godzin
Liczba punktów

EcTS

Jednolite studia magisterskie stacjonarne

cykl kształcenia 20I'7 -202ż i 2018-2023
1690 58

Jednolite studia magisterskie niestacjonarne

cykl ksźałcenia 2017 -2022 i 2018-2023

600 + 960 (pra!,Ęka
dyplomowa

20+38:58
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Kierownikiem prakĘk na określonym poziomie studiów jest nauczyciel akademicki powołany na

mocy Zarządzenia Dziekana WNoZ. Do jego obowiązków należą m.in.: organizacja spotkań

informacyjnych ze studentami, sprawy formalne rwiązane z ptowadzeniem dokumentacji praktyk,

współpraca z opiekunami grup studenckich, dokonywanie zaliczenia praktyki. Nadzór nad organizacją

i przebiegiem praktyk sprawuje prodziekan WNoZ. W wy§powanych podmiotach leczniczych

praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę - ftzjoterapelĘ,
pracownika danego zakładu (opiekuna prakĘk). Studenci stacjonarni kierowani są do odpowiednich

placówek .Fzęz aczelnię, natomiast studenci odbywający studia w formie weekendowej bądź

niestacjonarnej, samodzielnie wybieĄą placówki, w których zamierzają odbyó praktyki. Warunkiem

uzyskania skierowania do wybranej placówki jest potwierdzenie przez opiekuna możliwości realizacji
w tej placówce efektów lczenia się wymienionych w sylabusie.

PraĘka zawodowa rczpoczyna się nie później niż z dniem 1 pńdziemika i kończy się z ostatnim

dniem sierpnia, tak aby sfudent dokonał rozliczenia praĘki do dnia 10 września pod warunkiem

nealizowania pełnego programu tej praĘki. Studenci kieruŃu ftzjoterapia odbywają kliniczrre

prakĘki zawodowe w ponad 70 w pełni profilowanych placówkach leczrictvła zamŁ,rliętego i
otwartego na terenie całego Wajtt, z którymi OSW zawarła umowy lub porozumienia, Liczba
dostępnych miejsc w pełni pokrywa potrzeby OSW. Są to publiczne i niepubliczne placówkami służby

zdrowia o uznanej renomie. Do takich placówek należą m.in.: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza
w Biskupcu, Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej w Barczewie, Wojewódzki Specjalistyczny

Szpital Dziecięcy w OlszĘnie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Uniwersytecki
Szpital Kliniczny w OlszĘnie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OlszĘnie, Miejski Szpital

Zespolony w Olsztynie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw

Wewnętrzrrych i Administracji z Centrum Onkologii (MSWiA) w Olszłnie, Samodzielny Publiczny
Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsĄ,nie, Olsz§ńskie Centrum Rehabilitacji Urszula Hura,

Sanatorium Uzdrowiskowe Wital w Gołdapi, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w
Ameryce, ZOZ Przychodnia Specjalistyczla w Olsztynie, DPS ,§ombatant' w Olszłnie, DPS

,,Laurentius" w Olsztynie, DPS ,,Dom nad Doliną" w Różnowie,NZOZ,,Opieka Długoterminowa i
Rehabilitacyjna" w olszt},nie. praktyki odblłvają się także w centrum postawy cińa i centrum

Sportu i Rehabilitacji Biernat,

2.8. §pełnienia reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji
kształceniarzawarĘchw standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy zdnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie rvyżsrym i nauce, w
prrypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w
ań.68 ust. 1 powołanej ustawy.

Program jest realizowany w cyklach ksźałcenia 2019-2024 i 2020-2025 spełnia wymagania

standardu w zakresie ogólnej Liczby godzin (5270 godz.) wymiaru praĘk, |icńy godzin zajęć

zorganizouiónych i punktów ECTS w zakresie grup zajęó, w ramach których osiąga się szczegółowe

efekty uczenia się, Studia mają profil prakĘczny - !\ymóg ponad 50% punktów ECTS jest przypisany

zajęciomksńałnĄącyrn umiejętności praktyczne (181,1 ECTS, 600ń zajęó praktycnrych). Pula ECTS
do wyboru jest realizowana w formie Wp zEęó w zakresie fiĄoterupll w pediatrii, geriatrii lub

sporcie i rekreacji oraz supy przedmiotów do wyboru (53 ECTS, 17,50ń). Praktykom

Jednolite studia magisterskie stacj onarne (wg standardu)
cykl kształcenia 2019 -2024 i 2020 -2025

600 + 960 (praktyka

dyplomowa
20+38=5t

Studia magisterskię II stopnia 600 20
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prryporządkowano w planie studiów 58 punktów ECTS, co jest zgodne z wymogami standardu, \Y
planie studiów przewidziano uzyskanie 75,5Yo punktów ECTS (ż70 godz,) w ramach ksźałcenia na

odległośó. W warunkach pandemii ksźałcenie odbyva się w formie hybrydowej - wykłady i część

ówiczeń z zaktesu przedmiotów ogóĘch i biomedycmych są realizowanę w formie zdalnej za
pośrednictwem aplikacji MSTeams oraz MOODLE, Ćwiczenia ksźałtujące umiejętności praĘczne
kierunkowe i kliniczne oraz praktyki zawodowe są realizowane w miarę możliwości w formie

bezpośredniej w kontakcie z natlczycielem, W sposób stĄ monitorowana jest forma realizacji zajęć i
odniesienie do wskaźników określonych w Rozporządzenil Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23

pńdziernlkaż}Z} r. (Dz.U, poz. 1881).

Studia odblłvają się w systemie stacjonarnym, ptzł czym częśó studentów realizuje program od

poniedziałku do piątku aczęśó w systemie weekendowym z dodatkowymi tygodniowymi zjazdami,

OSW posiada infrastrukturę niezbędną do realizacji programu studiów zgodnie za standardem

ksźałcenia. Praktyki zawodowe są realizowane w podmiotachrealizujących działalnośólecznicząpod
opieką fizjoterapeutów z doświadczeniem zawodowym i pod nadzorem kierownika praĘk
powołanego przez dziekana WNoZ. Ksźałcenie na kierunku fizjoterupia prowńzą nauczyciele

akademiccy oraz inne osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe adekwatre do

prowadzonych zajęó. Znaczącą rolę w procesie ksńałcenia mają osoby z doświadczeniem

zawodowlłn w zakresie właściwyn dla prowadzonychzajęó,

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przezstudentów efektów uczenia się,

zaliczalie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

3.1. Wymagania stawiane kandydatomo warunki rekrutacji na studia oraz kryteria
krvalifikacji kandydatów na każdy z poziomów studiów

Rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się

według zasad obowiąz,ljących w Olszlyńskiej Szkole Wyższej, Ogólne warunki itryb waz terminy

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów

magisterskich dla wszystkich kierunków studiów w roku akademickim 20201202l zostaĘ

zattryierdzone Uchwałą Senatu nr 4212020 z dnia 25.03.2020 r, (ZŃączniki dodatkowe - Zał. 4).

Postępowanie kwalifrkacyjne przeprowadza dziekankierownik jednostki organizacyjnej, Oferta

kierowana jest do osób spełniających warunki określone w zasadach rekrutacji. Z uvtagi na charakter

kierunku Uczelnia zobligowała studentów do przedstawienia zaświńczenia lekarskiego

potwierdzającego brak przeciwwskazai do podjęcia nauki na kierunku ftzjoterapia, Dodatkowym

warunkiem przyjęcia na ftzjoterapię - studia jednolite magisterskie, jest konkurs świadectw (ocena

maturalna z biologii). Nie wyklucza to jednak osób nie posiadających matury z tego przedmiotłl z
możliwości studiowania na kierunku ftzjoterapia, Osoby bez matury z biologii mogą składać

dokumenty na jednolite studia magisterskie, jednak dodatkowo będą realizowaĘ 20 godzin

(odpłatnych) ówiczeń wyrównawczych z biologii. Przyjęte procedury rekrutacji zakładają zasadę

równych szans podjęcia studiów także ptzez cldzoziemców, Zasady postępowania rekrutacyjnego

dotyczącego cldzoziemców w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w OlszĘnie określa załącznk do

UchwĄ Senatu nr 8cl20l9 z dnia 30.I0.20I9r. (Zńączniki dodatkowe - Zń. 5). W- 2019 roku

otrzymaliśmy zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zatvlierdzeniu Uczelni na

potrzeby pr4rjmowania ctldzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.
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l_ż_ żasa.d'y, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcęnia oraz
lrwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej

Każdy student może ńoĘć wniosek do Dziekana Wydziału o przeniesienie do innej Uczelnilub z
innej Uczelni, w tym równiez zagranicnrcj. Pozytywna decyzja wydavrana jest po warunkiem

zbieżności efektów lczenia się. Mogą wystąpić jednak różmice programowe, które student

zobowięany jest nealizowaó. Dziekan wyzracza różmice programowe oraz osoby prowadzące te

zajęcia, do których kierowany jest student. Zarwyczaj znaczna część osiągniętych przez st:ldenta

efektów zostaje przeniesiona do OSW. Przenoszenie osiągnięć studenta odbywa się przry

uwzględnieniu zasady przypisywania i uznawania punktów ECTS określonej odrębnymi przepisami,

ze szczególnym uwzględnieniem metody wyceny efektów lczenia się wyrażonej w punktach ECTS.
Warunkiem przeniesienia osiągnięć studenta uzyskanych pozauczelnią macierzystą, w tym uczelniach

zagranicntych, w miejsce punktów prrypisanych przedmiotom zawaĘm w programie studiów i
planie studiów, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.

3.3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia

się poza systemem studiów
Stosując się do zapisów Ustawy z dnia 11 lipca ż0I4 t. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie

vłyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U, z 5 września 2014 r., poz, 1198), od roku

akademickiego w OSW 201512016 fankcjonuje procedura potwierdzania efektów uczenia się

nabytych poza systemem..studiów, Procedura akiualnie obowiązująca spełnia wymogi Ustawy z dnia3
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce.

Do procedury uznawania efektów aczęnia się zdobytych w systemie pozaformalnym mogą przystąpió:

A. technicy ftzjoterapii, technicy masaĘści, naucryciele ze specjalnością gimnastyka korekcyjno-

kompensacyjna, posiadający co najmniej 5 lat doświńczenia zawodowego i ubiegający się o
przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku ftzjoterapia (w cyklach kształcenia 2017-

2022 i 2018-2023). Efekty uczęnia się w systemie poza sfudiami nie są potwierdzane dla

programów studiów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-10.

B. licencjaci ftzjoterapli ubiegający się o prryjęcie na studia II stopnia, legitymujący się co najmniej

2-letnim doświadczeniem zawodowym, posiadający: 1) certyfikaty ukończenia specjalistycnrych
kursów,.§zkoleń w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest zb|żony do nakładu

pracy niezbędnego do uzyskania za|<ładartych efektów uczenia się z zajęó, o zaliczenie których

ubiega się wnioskodawca a ponadto istnieje zbieżmość programu kursów i szkoleń z zakresęm

temaĘcznym wskazanym w opisie zajęó, o zaliczęnie których się ubiega wnioskodawca; 2)

ceĄrfikat ję"ykowy lub dokument potwierdzający ukończenie studiów v,ryższych lub studiów

podyplomowych prowadzonych na terenie RzeczypospolĘ Polskiej lub za granicą, jeżeli
jęrykiem wykładowym był wyłącznie językobcy.
Wnioskodawca może ubiegaó się o uznanie efektów lczenia się zdobyĘch w systemie

nieformalnym, jeżeli: przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów lczenia się w
następstwie doświadczeń Ąciowych i zawodowych, wolontariatu i aktywności w organizacjqch

społecznych, w pracach badawczych lub organizacyjnych które są zbieżne z efeklami ksńńcenia
wskazanymi w opisie zajęó, o za|iczęnie których się ubiega. Uznawalność efektów lczenia się dotyczy

nie więcej niż 50%o puli punktów ECTS prrypisanych do danego progfamu ksźałcenia określonego

kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i
profilu ksźałcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepsrych wyników uzyskanych w
procedurze-potwierdzania efektów tlczenia się, nie może byó większa niż 20Yo ogólnej liczby
studentów na §rm kieruŃu. postępowanie odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w wewnętrznym
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Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Ksńałcenia (Częśó III Raportu ZałąamikZ - ZńEoaniki
dodatkowe - Zń. 6). Nalezy podkreślió, że procedura ta jest bardzo rzadko stosowana - od roku 201 5

do chwili obecnej przystąpiĘ do niej tylko 4 osoby.

3.4. Zasadyo warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów
Egzamin dyplomowy jest sposobem weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w

procesie ksźałcenia, a tym samym określenie stopnia prąlgotowania absolwenta do samodzielnego

wykonywania obowiązków zawodowych.

Na jednotĘch studiach magisterskich na proces dyplomowania składają się:

Bgzamin dyplomowy prakĘczny - w cyklu ksńńcenia2017-2022 i2018-2023 jest organizowany na

zakończęnię semestru 8 (przed 6-miesięczrą prakĘką zawodową ciągłą), w cyklu ksńałcenia2019-2024
(wg starrdardu) - na zakończęnię semestru 10. Warunkiem pr4zsĘpienia do egzaminu prŃtycznego jest

uzyskanie zaliczenia prakfyk zawodowych przswidńanych w programie sfudiów. Następnie student

powinien uzyskać zaliczęnia oraz ńoĘó egamny ze wsrystkich przedmiotów, przedłoĘó kartę

obiegową, ńoĘó (nie pózrriej niż dula Ęgodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym) pracę

dyplomową zaakceptowaną prlaz promotorą ocenioną co najmniej na ocenę dostateczrą. Brak ńożenia
pracy dyplomowej w Wznaczonym terminie lub nie spełnienie przez pracę kryteriów JSA
obowiązującego w uczelni, uniemożliwia studentowi przystąpienie do dalszych części egzaminu

dyplomowego. Egzamin praktyczny poptzedza test sprawdzający, obejmujący wiadomości z zakłesl
kierunku studiów; warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co 4ajmniej 60%o z maksymalnej |iczby

moż:liwych do uzyskania punktów; test organizowany jest na 7 dni przed egzaminem praktycznym.

Egzamin, według harmonogramu zatwierdzonęgo przez Dziekana WNoZ przeprowadzaj,a powołane

przez dziekana komisje egzaminacyjne, w skład których wchodzą: przewodniczący i 2 cńoŃów
(egzamnatorów) - są to naucryciele prakĘcy, posiadający kieruŃowe wyksaałcenie zawodowe.

Egzamin prakĘczny odbywa się w wyĘpowanych przez dziekana placówkach medycznych

spełniających wymogi kliniczrrego Leczenia fizjoterapeuĘaznego. Miejsce odbywania egzaminu jest

losowane przez stldenta 7 dni przed terminem egzamirnl Zasńą egzaminu jest ,próba pracy'' (tj.

sprawdzanie i ocenianie praĘczrych osiągnięó sfudentów polegające na wykonaniu czynności zawodo.vych

na całkowicie wyposazonych stanowiskach pracy,bez symuĘl). W egzaminie praĘcznym na kierunku

fizjoterapia uczestniczą pacjenci, l<tórry v,yrazili pisemną zgodę a w prąrpadku osób niepełnoletnich

oświadczenie zgody podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. W pr4ypadku braku możliwości
realizacji egzaminu w placówkach medyczrych (w sytuacji pandemii), egzamin może być

przeprowadzony w gabinetach do zajęó praĘcmych w uczelni. Wykonanie zńania egzaminu

prakĘcznego polega na samodzielnym przeprowadzeniu przez studenta postępowania

fizjoterapeutycznego uwzględniającego ocenę stanu klinicmrcgo w oparciu o tozpoznanie lekarskie,

samodzielnie przeprowadzony wywiad z pacjentem lub rodzicem/opiekunem, zaplanowanie

postępowania fizjoterapeutycznego, rea|izację wybranych zabiegów terapelĘcznych. Dokumentację

pracy studenta na egzaminie stanowi arkusz re,aIuacji zadanta W prrypadku uzyskania oceny

niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzysĘpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie,

dziekan wznaczadrugi termin egzaminu, jako ostateczny.

Końcołvy epamin dyplomorvy ustny (obrona pracy dyplomowej) - warunkiem przysĘpienia do

końcowego egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnych opinii opiekuna pracy (promotora) i
recenzenta oraz zaliczenie egzaminu praĘczrrcgo. Praca dyplomowa musi byó poddana przez

promotora analizie w Jednoli§rm Systemie Antyplagiatowym, a raport z tego badania musi byó

ńożony wraz z pracą w dziekanacie, Praca podlega 2 recenzjom - promotora i recenzenta, którzy

Profil Praktyczny I Ocena programowa I Raport Samooceny I pka.edu.pl



OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYŻSZA.:.,

óceniają pfacę biofąc pod uwagę wskazane kryteria oceny. Student ma prawo zapontaó się z
recenzjami swojej pracy najpózniej w dniu egzaminu dyplomowego, Egzamin ustny odbywa się przed
3-osobową komisją ńożoną z przewodniczącego (funkcję tę pełni dziękan lub wyznaczony przez
niego naucąvciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora), egzaminatora (opiekun pracy) oraz
cńonka komisji (recenzent). Wstępnym elementem egzaminu dyplomowego jest S-minutowa
prezentacjaprzez studentatezpracy w formie ustrej. Przystępując do obrony, student losuje żpytania
z plli pytń z zakresu przedmiotów kieruŃowych i otrzymuje 1 pytanie z zakresu pracy
przygotowane przęz komisję, Na przygotowanie się do odpowiedzi przysługuje studentowi 15 min.,
po czym ldziela odpowiedzi ustnej. Na końcową ocenę, wystawianą na dyplomie ukończenia
j ednolitych sfu diów magisterskich składaj ą się :

0,5 średniej oceny ze studiów

0,2 oceny zpracy dyplomowej (średniej wartości oceny promotora i recenzenta)

0,1 oceny z egzaminl dyplomowego ustnego

0,2 oceny zegzaminu dyplomowego praĘcznego
Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia składa się z etapu oceny (recenzji) pracy dyplomowej i
końcowego egzaminlt ustnego (obrona pracy dyplomowej). Pracę dyplomową student wykonuje pod
kieruŃiem wybranego promotora. Praca dyplomowa musi być poddana przez promotora analizie w
Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a raport z tego badania musi byó ńożony wraz z pracą \i/

dziekariacie, Ptaca dyplomowa po zaakceptowaniu jej przez opiekuna (podpisane oświadczenie na
ostatniej stronie pracy) powinna byó ńożona w dziekanacie w terminie 2 tygodni przed planowanym
egzaminem, Brak ńożenia pracy dyplomowej w wznaczonym ptzez dziekana terminie, nie spełnienie
przez praaę kryteriów JSA obowięującego w uczelni, uniemożliwia studentowi prq,stąpienie do
dalszych części egzaminu dyplomowego. Wstępnym elementem egzaminu dyplomowego jest 5-

minutowa prezentacja przez stldenta tez pracy w formie ustnej. Przystępując do obrony, sfudent
otrzymuje zestaw 3 pytań przygotowanych przez komisję. Na przygotowanie się do odpowiedzi
przysfuguje studentowi 15 min., po czlm udziela odpowiedzi ustnej. Na końcową ocenę, wystawianą
na dyplomie ukończenia sfudiów II stopnia składają się:

0,7 średniej oceny ze sfudiów

0,2 oceny zpracy dyplomowej (średniej wartości oceny promotora i recenzenta)

0,1 oceny z egzaminu dyplomowego ustnego

3.5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów oraz działań
podejmowanych na podstawie Ęch informacji, jak również sposobów wykorzystania analiry
łvyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów
W Olsztyńskiej Szkole Wyższej fuŃcjonuje elektroniczny system rekrutacji. Studenci korzystając

z aplikacji urupełniają swoje dane osobowe, oraz doĘchczasowe wyksźałcenie oraz zarnieszczają
niezbędne dokumenty, AdministracjaUczelni nabieżąco może więc kontrolowaó stan kandydatów,
postępy procesu rekrutacji oraz poprawność składanych dokumentów. Jest to również narzędzie
słutżące skutecznej komunikacji w przypadku pytń czy wątpliwości kandydatów, które na bieżąco są
wyjaśniane,

Na kaZdym kierunku systematycznie przeprowadza się monitorowanie studentów poprzez
analizowanie ich odsiewu. Studia I stopnia na kieruŃu ftĄoterapiakońcryło zwykle około 65% osób
tozpoczynĄących studią natomiast na sfudiach II stopnia odsetek ten wynosił blisko 90%. Wedfug
dokonywanych analiz głównymi powodami nieukończenia studiów byĘ: niepodejmowanie studiów
przez osoby ptzyjęte; słabe przygotowanie studentów, rwłaszcza I roku, w zakresie wiedzy ze szkoĘ
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średniej; brak możliwości selekcji wstępnej w formie np, egzaminu lub rozmowy kwalifikaoyjnej;
rozmijanie się wyobrażeń o studiach z rzecrryistością, v,rymagającą opanowania szerokiego zakresu
wiedzy, umiejętności i kompetencji; trudności w łączeniu obowiązków studenta zpracą zawodową.
Aby ograniczyó skalę odsiewu z tego powodu, w uzasadnionych prąlpadkach, określonych w
Regulaminie Studiów, Dziekan możeprzyntaó IOS zczego sfudenci korzystają.

3.6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się
Ocenianie stopnia osiągania przez stldentów efektów uczenia się jest jednym z najistotniejs4zch

elementów procesu ksźałcenia. Dlatego w OSW przykłńa się dużą wagę do tego, aby ocenianie
zawsze było dokon5nvane w profesjonalny sposób" Studenci są oceniani wedfug przepisów i procedur
zawarĘchw regulaminie sfudiów, upowszechnianych oraz konsekwentnie stosowanych. Szczegółowe
procedury oceniania są zawarte w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Narzędziem ewaluacji
efektów lczenia się jest ocena formująca (pomaga zdefiniować okresowe osiągnięcia studenta,

umożliwia idenĘfikację braków w wiedzy i umiejętnościach) otaz ocena podsumowująca (słu4z do
oceny efektów ksńŃcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społeczrrych), Do oceny
formującej wykorązstywane są następujące formy: odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny, sprawdzian
pral<tyczny, kololmrium, udziń w dyskusji, prezentacja, referat, praca kontrolna, esej. Oceny
podsumowujące wystawiane są na podstawie wyników egzaminu/zaliczenia pisemnego lub ustnego,

egzaminu dyplomowego praktycznego i teoretycznego. Stosowane są również inne formy
sprawdzania ęfektów uczenia się, dostosowane do specyfiki realizowanych przedmiotów, m.in.

konspeĘ zajęć z pacjentem, programy usprawniania, raport zbadń, biznesplan, Formą weryfikacji
kompetencji językowych jest również lczelniany konkurs jęzłka angielskiego. Za|iczenie praĘk
zawodowych opiera się na szczegółovłych kryteriach zamieszczonych w karcie praktyk z
uwzględnieniem opinii opiekuna. Studenci dokonują także samooceny swoich umiejętrości
praĘcznych (kwestionariusz oceny prakĘk). Ocena pracy dyplomowej zawartajest w recenzjach
przygotowanych ptzez promotora i ręcenzęnta wg jednolitych obowiązujacyh w OSW kryteriów.
Student ma prawo zapomać się z treścią recenzji najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.

3.7. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedry, umiejętności
oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu
ksztalcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na
prakĘkach zawodowych, ze wskazaniem prrykładowych powiązań metod sprawdzania i
oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do umiejętności prakĘcznych, stosowania
właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informaryjno-komuńikacyjnych,
jak również kompetencji jęrykowych w zakresie znajomości jęryka obcego

W sylabusach poszczególnych przedmiotów określone zostŃy metody sprawdzania i oceniania
efektów lczenia się, ZostaĘ one dostosowane do typu efelrtów uczenia się. W prąlpadku wiedzy
dominują: odpowiedź ustna, kolokwium, dyskusja, referat, esej, sprawdzian pisemny, egzamin
ustny/pisemny. Umiejętności sprawdzanę są za pomocą sprawdzianów praktycznych, projektu,
ptezentacji, wlłviadu, studium prrypadka, opracowania konspektu pracy z pacjentem, raport1,1 z
ówiczeń. Kompetencje oceniane są w formie oceny opisowej przez opiekuna praĘki, samooceny
studenta, obserwacji prowadzących zajęcia. Szczegółowe zestawienie stosowanych form oceny w
odniesieniu do efektów uczenia się przedstawiono dla poszczególnych poziomów studiów w tabelach

5-7.

Profil Praktyczny I Ocena programowa I RaportSamooceny I pka.edu.pl



Teb. 5. Metody sprawdzania i oceny efektów
cykl kształc enia 2017 -202ż i 2018-2023

i7T}N Ll\!\,aRs,T1,

uczenia się na jednolĘch studiach magisterskish

OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYŻSZA

Grupa zajęćlprzedmiot zakładane efekty uczenia sie Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

GRUPA PRZEDMIOTOW KSZTAŁCENIA OGOLNEGO ZąZYKIENI{ OBCYM
Technologia informacyjna

K_W01, K,W03. K_W04, K_W06,
K_W07. K_W08, K_W09, K_W10,
K_Wll" KWl2. KW13, KWl4,
K,W18

K_UO1, K_U02
K_U05, K_U07
K_U17, K U18
K U21, K U22
K_U25

K,U03, K_U04,
K_Ul4, K_U16,
K_U19, K_U20,
K_U23, K_U24,

K_KOl, K_K02, K*K03" K_K04,
K K05, K K06, K_K07, K_K08,
K K09. K KlO

Test pisemny

Opisowa analiza wybranego stanowiska pracy

fizjoterapeuty

Udział w dyskusji
Zaliczenie pisemne

Sprawdzian pisemny

zaliczenie ustne

Odpowiedź ustna
kolokwium

Prezentacja
Projekt

Opracowanie biznesplanu
Esej
Studium przypadkr-r

Opracowanie modelu marki osobistej
sprawdzian praktyczny - ocena
z p oszczególny ch dyscyplin
ocena kierownika obozu

Sprawdzian praktyczny, udział w zawodach
sportowych
Wykonanie recenzji filmu lub ksiązki
podejmu.;acej tematykę socjologiczną
Projekt programu profilaĘki i promocji
zdrowia
Informacja zwrotna
Opracowanie i prezentacja metodologii badń
własnych

Etykieta
BF{P i ergonomia pracy

Przysposobienie biblioteczne

Podstawy prawa

Prawne aspekty opieki zdrowotnej
i działń medycznych

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy psychologii

Psychologia klinicma i psychoterapia

Warsźaty psychologiczne *

Język obcy*+

Pedagogicme aspeĘ fizj oterapi i

Pedagogika specjalna

Dydaktyka fizjoterapii
Zdrowie publicme

Demografia i epidemiologia
Metodologia badań naukowych

Metody statystycme

Podstawy socjologii
z elementami socjologii zdrorvia

Socjologia niepełnosprarvności

Ekonomia i cvstemy ochron1, zdrorł,ia

Zarządzmie i marketing

Filozofia
BioeĘka
Obóz szkoleniorvo-rekreacyjn_v (letni) /

Obóz szkoleniorł,y (zimorn)
Wychowanie ftzyczne

GRUPA PRZEDMI OTÓW PODSTAWO\ilYCH Z ZAKRESU NAUK MEDYCZNYCH
Biologia medyczna

K W01, K_W02, K_W03,K_W04,
K_W05, K_WOó, K_W07, K_W08.
K_W11, K_W15, K_Wl8, K_W19

K_U02, K_U07. K_U08, K Ul2.
K_U14, K_U20, K_U23

K K01, K_K02, K*K04" K_K06"
K_K08, K_K09

Odpowiedź ustna

Sprawdzlan pisemny

Sprawdzian praktyczny
Udział w dyskusji
Za|iczęnię pisemne

Egzamin pisemny - test

Prezentacja na seminarium
Test pisemny

Kontrola kaĄ pomiarów

Prezentacja
kolokwium
Praca ptsemna

Egzamin ustny
Wywiad
Praca pisemna studium przypadku

Genetyka człowieka
Biochemia
Biofizyka
Anatomia prawidłorva człowieka
Anatomia radiol ogicznfu
Anatomia palpacyjna

Fizjologia człowieka
Patologia ogólna

Farmakologia rv fi zj oterapii

Biomechanika
patobiomechanika

Kinezjologid
Antropologia./Metody badati

somatotypologicznych

Pierwsza pomoc przedmedy cmal
Ratownictwo medycme

GRUPA PRZEDMIOTOW KIERUNKOWYCH
Fizjoterapia ogólna K_W01, KW02, KW03. KW01,

K_W07. K_W08, K,W10. K,Wll,
K_Wl2. KWl3, KW14, KWl5,
K Wl6,K Wl7,K Wl8,K W19

Praca pisemna

Udzińw dyskusji
Odpowiedź ustna
Test pisemny

I(olokwium
Sprawdzian pisemny

ksźałcenie ruchowe
i metodyka nauczania ruchu

Kinezyterapia
Terapia manualna

Masż
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Fizykoterapia K_U0l K_U02, K_U03, K_U04"
K U05. K,U06, K_U07, K_U08,
K_U09, K_U10, K Ul l, K_U13,
K U16, K,U18, K_Ulg, K_U20,
K_U21

K_K01, K K02" K_K03, K_K04,
K_K05, K_K07" K_K08, K_K09,
K_K10

Egzamin pisemny

Sprawdzian praktycmy
Prczentacja
Zńiczenie pisemne

Rapoń z ówiczeń
samoocena studęnta
Dyskusja
Opracowanie programu

Balneoklimatologia i odnowa

biologiczna
Metody specjalne fizjoterapii
Adaptowarra altyrłłr oś ć ftzy czna

Spoń osób z niepełnosprawnością

Zaop atr zenie ortope dyczne

Protetyka i ortoĘka
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
Etvka zawodowa

Historia rehabilitacj i

Kliniczne podst awy ftz1 otet ąii
w ortopedii, traumatologii
i medyclłrie sportowej

K_WOl. K W02, K_W03, K_W04
K_W07. K_Wll, K_W12, K_Wl3.
K Wl4, K_W15, K_Wl6, K_W17
K W18. K W19

K_U02, K_U04" K_K05, K_U06,
K_U07, K_U08, K_U09, K Ul0,
K Ul1, K_U12, K_Ul3, K_tJ15,
K_U l 6. K_U l8. K t]20, K_U21

K K01, K_K02, K_K03, K_K04,
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08,
K K09

Odpowiedź ustna
Sprarvdzian pisemny

Sprawdzian prŃtyczny
Egzamin pisemny

Zallczęnię pisemne

Zaliczęnię praktyczne

kolokwium
Test pisemny

Dyskusja
Konspekt zajęó
Prezentacja

Samoocena efektów pracy na zajęciach
Opracowanie porady dla kobiety z wybranym

Kliniczne podstawy fi zjoterapii
w reumatologii

Kliniczne podstawy fi zjoterapii
w neurologii i neurochirurgii

Klinicme podstawy fi zj oteraprr

w pediatrii i neurologii dziecięcej

Kliniczne podstawy fi zj oterapi i

w kardiologii i kardiochirurgii

Kliniczne podstawy fi zjoterapii
w pulmonologii

Klinicme podstawy fi zj oterapii
w ginekologii i połoznictwie

Kliniczne podstawy ftzjoterapii
w chirurgii
Kliniozne podstawy fi zjoterapii
w geriatrii

Kliniczne podstawy fi zjoterapii
w psychiatrii

Klinicme podstawy fi zj oterapii
w intensyrrnej terapii

Kliniczne podst awy ftzj oterupii

w onkologii i medycyrie paliaĘwnej

Fizjoterapia klinicma
w ońopedii, traumatologii
i medycynie sportowej

Fżjoterapia kliniczna
w reumatologii
Fizjoterapia kliniczna
w neurologii i neurochirurgii

schożenięm gtnekologlcznyn/koblety w cląży
Studium przypadku

Fizjoterapia kliniczna w wieku
rozwojowym
Fizj oterapia kliniczna
w kardiologii i kardiochirurgii
Fizj oterapia kliniczna
w pulmonologii
Fizjoterapia kliniczna w
chirurgii
Fżj oterap ia kliniczr:a
w ginekologii i położnictwie

Fizjoterapia klinicma w pediatrii

Fizj oterap ia klin iczna w ger ia1l ii
Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii
Fizjoterapia klinicma
w onkologii i medycynie palia§,vtnej

Diagnostyka fu Ńcjonalna
w dysfunkcjach naźądu ruchu
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I

Diagnostyka fuŃcjonalna
w chorobach wewnętrznych

DiagnosĘka fu nkcjonalna

w wieku rozwojowym
Programowanie rehabilitacji
w dysfuŃcjach narządu ruchu

Programowanie rehabilitacji
w chorobach wewnętrznych

Programowanie rehabilitacj i
w wieku rozwojowym

GRUPA PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH I - FIZJOTERAPIA W GERIATRII - DO WYBORU***
Psychologia rozwojowa

K_WO1, K_W07, K Wl1. K_W12,
K_Wl4, K_W18, K_Wl9

K_U01, K_U02, K U03, K,U04"
K U07" K_U09, K_Ul5, K Ul6.
K U17. K U18

K K01. K_K02, K U04, K K05,
K K07. K_K08, K_K09, K_K10

Odpowiedź ustna

Sprawdzian prakĘczny
Test pisemny

Zaliczenie pisemne

Prezentacja
Sprawdzian pisemny

Samoocena efektów pracy na zalęciach
Konspekt zajęć
Egzamin pisemny

Sprawozdanie z ćwiczeń
Wykonanie ćwiczeń praktycznych

Fizjologia starzenia się

Choroby wieku podeszłego

Fizjoterapia
w opiece długoterminowej

Elementy terapii zajęciowej

Adaptowana Ńry,wność fizyczna osób

starszych

Geroprofilaktyka
Fizjoterapia indlrvi dualna
i grupowa osób starsz}-ch

Zyłvienie osób starszych zastosowania wiedzy

GRUPA PRZEDMIOTOW SPECJALNOSCIOWYCH II _ FIZJOTERAPIA W PEDIATRII - DO WYBORU***
Psychologia rozwojorva

K_WO1, K W03. K_W04, K_W07,
K W11. K_W12, K_W13" K_Wl4.
K_W16. K Wl8, K_W19

K U01, K U02, K_U06. K_U07,
K_U08" K U09" K_Ui5, K_Ul8.
K U21

K_K0l, K_K02, K_K05, K_K08,
K K09

Sprawdzian pisemny

Udział w dyskusji
Sprawdzian prŃtyczny i odpowiedź ustna
odpowiedź ustna
Zaliczenię praktyczne

Egzamin teStowy

Konspekt zajęć
Zaliczenie pisemne

kolokwium
Test pisemny

Fizjoterapia w chorobach geneĘcznych
wieku dziecięcego

Diagnostyka i terapia
w zaburzeniach integracji

sensomotoryczne.j

Fizjoterapia sportowa dzleci
i młodzieź_v

Fizjoterapia w d,vsfunkcjach stawów

skroniowo-żuchwo1l ch

Trening motoryczny z elementami
gimnastyki korekcyj nej

Gry i zabaw_l rv gimnastyce korekcyjno-
kompensacljnej
Zlłvienie dzieci i młodzieży

GRUPA PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH III _ FIZJOTERAPIA W §PORCIE I REKREACJI - DO
WYBORU***

Psychologia sporfu

K W02, K_W03. K_W04. K_W07"

K_w11. K_W12, K_Wl4. K Wl9

K U01, K_U02, K_U03, K_U06,
K U07, K U08, K_U09, K_UIŻ,
K U15, K_U16, K_U18. K_Ulg

K K01. K_K02, K_K06, K_K07,
K_K08, K K09

Odpowiedz ustna
Sprawdzian pisemny

Sprawdzian prak§,czny

Raport z ówiczeń - analiza wyników prób

czynnościowych
Za|iczenię pisemne

kolokwium
Udział w dyskusji
Egzamin pisemny

Test pisemny

Opracowanie programu treningu

Fizjologia wysiłku
F iz1ologicme konsekwencj e dopingu

Podstawy treningu sportowego

Diagnostyka funkcjonalna w sporcie i

rekreacii

Trening funkcjonalny
i stabilizacyjny,

Mobilizacja tkanek miękkich
Masż sportowy

Rehabilitacja i prewencja urazów

sportowych

Zywienie w sporcie

PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyki zawodowe semestralne K W02. K_W03" K W04. K_W05"

K W08, K_W11. K W12. K,Wl3.
K_W14" K Wl5, K,W18, K_W19

Odpowiedź ustna
Sprawdzian prakĘcmy
Ocena opiekuna praktyki
samoocena

Egzamin praktyczny**

Praktyka dyplomowa fizj oterapeuĘczna
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Tab. 6. Metody sprawdzania i oceny efektów uczenia się na jednolĘch studiach magisterskich -

cykl kształc enia 2019-2024 i żOżO-ż025

K U0,1, K U02, K_U04, K_U05,

K_UOó, K_U07, K U08. K U09,

K_Ul0, K_U11, K_U12, K_U15,

K_U16. K_Ul7" K U18, K U20,

K_U21

K_K02, K_K03, K K04, K_K05,
K_K06, K_K08, K_K09

MoDUŁDYPLoMo\ilY
Seminarium dyplomowe Recenzja pracy

ocena całościowaPraca dyplomowa
i egzamin dyplomowy

Grupa zajęćlprzedmiot Zikładane efekty uczenia się
Sposoby weryfrkacj i efektów

uuenia sie

BIOMEDYCZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII
Biologia medyczna

A.W1, A.W2, A.W3, A,W4, A,W5
A,W6, A,W7, A.W8, A W9
A,Wl0, AWll, A,W12, A,W13
A,Wl7, A,W18, A.Wi9, A.W20
A.W21

A.Ul, A,U2, A U3, A.U4, A.U5.
A,U6, A.U7, A,U8, A,U9, A.Ul0,
A Ul1. A,U14. A.Ul5

Odpowiedź ustna
Sprawdzian pisemny
Sprawdzian praktyczny
Egzamin pisemny
Zaliczenie pisemne
Prezentacja (referat)
Zaliczenie pisemne
Studium przypadku
Test pisemny
I(olokwium
Prezentacja na seminarium

Genetvka człowieka
Biochemia
Biofizvkaffi
Anatomia radiologiczna./Anatomia p4p49ylna
Fiziologia człowieka
Patologia ogólna
Farmakolosia w fizioterapi
Biomechanika
patobiomechanika

Pierwsza pomoc
NAUKI OGOLNE

Tęchnoloeia informacyi na

A.W3, A.W8

B.Wl, B.W2" B W3, B,W4, B.W5,
B.W6, B.W7, B.W8, B.W9, B.Wl0,
B,Wl1, BW12. B,W13, B.W14,
BWl5, B,W16, B,W17, B,W18,
B.W19, B,W20" B,W2l

B.U1, B,U2, B.U3, B.U4" B U5,
B,U6, B.U7. B,U8, B U10, B.U12

Udział w dyskusji
Esej
Test pisemny
Odpowiedź ustna
Opracowanie biznesplanu
Zaliczenie pisemne
Praca pisemna
Sprawdzian pisemny
I(olokwium
zaliczenie usfte
Wykonanie recenzji filmu lub
ksiązki Prezentacja
Sprawdzian praktycmy
Projekt
Podejmującej tematykę
socjologiczną
Projekt badania przesiewowego
Projekt programu profilaktyki i
promocji zdrowia
Udział w dyskusji
Sfudium przypadku

Podstawy prawa

Prawne aspekty opieki zdrowotnej i działa4 rnecĘg4y9Ą__
Prawo własności intelektualnej
podstawv osvcholoeii
Psvchologia kliniczna i psychoterapia

warsźatv psvcholo giczne

Język obcy
iódaeosiczne aspekty fi zioterapii
Pedagogika specjalna
Dvdaltvka fizioterapii
Zdrowte publiczne
Demografia i epidemiologia
Podstawy socjologii
z elementami sociologii zdrowia
Sociologia niępełnosprawnośct
Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
Zuządzutie i marketing
Filozofia
Bioetvka
Ewka zawodowa
Historia fizloterapii
Wychowanie flzyczne

PoDsT A\WY F\ZJ0TERAPII
Fizioterapia ogólna C.Wl, C.W2, C,W3. C,W4, C.W5,

C.W6, C,W7, C.W8, C,W9.
C,Wl0. C,W11. C.Wl2. CW13,
C,W14, CW.15, C,W17

C.U1, C,Uz, C.U3, CU,4, C,U5,
C.U6, C.U7, C,U8, C,Ug, C.U10,
C,Ul1, C.UI2, C.U15, C,Ul6"

Sprawdzian prakĘczny
I(olokwium
Prezeriacja
Test pisemny
Odpowiedź ustna
Raport z ówiczeń
Egzamin pisemny
samoocena studenta

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

kinezterapia
Terapia manualna
Masuż
Fizykoterapia
Balnęoklimatologia i odnowa biologiczna
Metody speci alne fi ziotęrapii
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Adantowana aktywność ftzyczna C,U17 Zaliczęnie pisemne ż
wykładów
Sprawdzian pisemny
Dyskusja
Zaliczęnie praktyczne

Sport osób z niepelnosprawnością
Z aop atr zęnie ońope dyczne
Protetyka i ortowka
Fizioprofi laktyka i promocia zdrowia

FIZJOTERĄPIA KLINICZNA
Klinicme podstawy ftzjoterapii w ortopedii, traumatologii i
medycynie spońowęi

D,W1, D,w2, D.W3, D,W4, D.W5,
D W6, D.W7, D,W8. D,W9
D.Wl0" D.Wl1. D,Wl2, D,Wl3.
D.Wl4, D.Wl5" D,W16

D,Ul" D,U2, D,U3, D,U4, D,U5
D,U6, D,U7, D.U8, D,U10" D.U1l
D,U12, D.U13, D.U14, D.U15
D,Ul6, D U17, D.Ul8, D Ul9
D,U20. D U21" DU22, DU23
D,U24, D.U25, D.Uż6, D.U27
D,U28. D U29" D,U30, D U3l
D,U32, D.U33, D.U34, D.U35
D,U37, D.U38, D.U39, D.U40
D,U41, D.U42, D.U44, D.U45
D,U46, D U-ł7. D,U48, D.U49
A.Ul4

Odpowiedz ustna
Sprawdzian pisemny
Sprawdzian praktyczny
Egzamin pisemny
kolokwium
Zallczęnię pisemne
Test pisemny
Program rehabilitacji
Konspekt zajęć
Udział w dyskusji
Studium przypadku
Samoocena efektów pracy
zajęciach Prezentacja
Zaliczęnię praktyczne
Opracowanie porady dla
kobiety z wybranym
schorzeniem
ginekoIogicznym/kobieĘ w
ciryy

Kliniczne podstawy fizioterapii w reumatologii
Kliniczne podstawy fizioterapii w neurologii i neurochirurgit
Kliniczne podstawy w pędiatrii i neurologii dziecięcej
Kliniczne podstawv fizioterapii w kardiologii i kardiochirurgii
Kliniczne podstawv fizioterapii w pulmonologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i połoZnictwie
Kliniczne podstawy fizioterapii w chirurgii
Kliniczne podstawy fizioterapii w geriatrii
Kliniczne podstawy fiziotęrapii w psychiatrii
Kliniczne podstarłr fi z j oterapii u, intensl,wne j terapii
Kliniczne podsta$}, fizloterapii w onkologii i medycynie
paliatywnej
Fizjoterapia kliniczna rv ortopedii, traumatologii i medycl"nie
snortowei
Fizioterapia kliniczna w reumatologii
Fizioterapia kliniczna w nęurologii i neurochirurgii
Fizioterapia kliniczna w rvieku rozwojowl,m
Fizioterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii
Fizioterapia kliniczna w pulmonologii
Fizioterapia kliniczna w chirurgtt
Fizioterapia kliniczna w ginekologii i połoznictwie
Fizioterapia kliniczna w pediatrii

Fizioteraoia kliniczna w gęriatrii

Fizioterapia kliniczna w osvchiatrii
Fizioterapia kliniczna w onkologii i medycylie paliaĘ,wnej

DiagnosĘ-ka fuŃcionalna r.v dysfunkciach narządu ruchu
Diagnostvka funkcionalna w chorobach wewnętrznych
Diagnostvka fuŃcionalna w wieku rozwoiowłm
Programowanie ręhabilitacii w dysfuŃciach narządu ruchu
Programowanie rehabilitacii w chorobach wewnetrznych
Programowanie rehabilitacii wieku rozwoiowym

GRI.PA PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCrOWYCH - FIZJOTERĄPIA W GERIATRII - DO WYBORU*
psvchologia rozwoiowa

A.W7. A.Wl8
B.Wl" B.W2, B.W3, B.Wll"
B.Wl3
C.Wl, C.Wll, C,W12, C.W13
C W17
D,W1. D,W3. D.W4. D.W5,
D,Wl2" D,W13

B U2. B,U4
C.U3" C.U1, C,U5. C,U6, C,Ul3,
C.U17
D.U1, D.U3, D.U7, D.U44 D.U45.
D,U47" D.U48, D.U49

Odpowiedź ustna
Sprawdzian praltyczny
Test pisemny
Prezentacja
Zńiczęnię pisemne

Fiziologia starzęnia się

Cho.oby * ieku pod.srł.3o
rulot."ap* " plece ałueot.r^o
Elementv teraoii zai ęciowei
Adaotowana aktvwność fizvczna osób starszvch §amoocena elektow pracy na

zajęclach
Sprawozdanie z ów iczelt
Sprawdzian pisemny
Konspekt zajęć
Egzamin pisemny
Wykonanie ćwiczeń
pral§cznych sprawdzających
umiejętność praltycznego
zastosowania wiedzy
udział w dyskusii

Geroprofilaktyka
Fizioteraoia indvwidualna i grupowa osób starszych

Zyrvienie osób starszych

GRUPA PRZEDMIOTOW SPECJALNOSCIOWYCH - FIZJOTERAPIA W SPORCIE I REKREACJI _ DO WYBORU
Psychologia sportu

A W7. A.W9. A.W16
B,W2, B,Wll" B W12, B W13
C.Wll
D.W1, D.W2" D,W6

B,U4
C.U3, C.Ul7
D,Ul" D,U3" D U4, D,U47, D,U49

Odpowiedz ustna
Sprawdzian praktycmy
Raport z ówiczęń - analim

Fiziologia wysiłku
Fiziologiczne konsekwencie dopingu
podstawv treningu sportowego
Diaenostvka funkcionalna w sporcie i rekreacii
Trening funkcjonalny
i stabilizacyiny

w}łllków prób czynnośclowych
Zaliczenie pisemne
Dyskusja
I(olokwium
Egzamin pisemny
Test pisemny
Opracowanie programu
treninsu

Mobilizacia tkarręk miękkich
Masż sportowy
Rehabilitacia i prewencia urazów spońowych

Zywienie w sporcie
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Tab. 7. Metody sprawdzania i oceny efektów uczenia się na studiach II stopnia - cykl kształcenia
2019-20żI i2020-2022

FIZJOTERAPIA W PEDIATRII - DO }VYBORU
Sprawdzian pisemny
Udział w dyskusji
Sprawdzian praktycmy
Odpowiedź ustna
Opracowanie programu
rehabilitacji
Egzamin pisemny
Dyskusja
kolokwium
Za7iczenie piseinne
Test pisemny

B Wl, B.W2, B,W3, B.Wl l"
B.W13
C.W1, C W2, C,W6, C.Wl1,
C.Wl7
D.Wl, D,W2, D.W3

B,U2. B.U4
C.U3, C,U5, C,U6, C,U7
D,U1, D.U3, D.U4, D.Ul7, D.U20,
D.uż4, D.U25, D U26, D.U48,
D U49

w chorobach geneWcznych wieku dzi
agnosĘka i terapia w zabtrzeniach integracji

Żywienie dzieci i ŃodzieĄ

E,W1

E U1. E.U2. E,U3, E,U1, E U5

Sprawdziarr praktyczny
Udział w dyskusji
Zaliczenie pisemne
I(olokwium
Prczentacja
Opracowanie i prezentacja

PRAKTYKI FIZJOTERĄPEUTYCZNE
F,W1, F.W2, F.W3, F.W6, F,W7"
F,W9. F W17, F.W18

F,Ul. F.U2. F_U7, F U8, F,U9,
F U12, F Ui3, F,U14, F.Ul6,
l ,U \?. F.U \8

Odpowiedz ustna
Sprawdzian prakĘczny
Ocena opiekuna prak§ki
Samoocena (ankieta
ztkotrtzerrrepa\t9k\)

Grupa zajęćlprzedmiot Zakladane efekty uczenia się Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

GRUPA PRZEDMIOTOW KSZTAŁCENLĄ OGOLNEGO
BHP

K W07, K W09, K Wt6. K W2l, K W24_

K W3O,K_W3l,K W32,K W33.K W34

K U02, K,U05,
K_U07, K Ul6, K_Ul7, K Ul8, K_U23,
K_U32,K Uj3,K U34

K K01, K K02, K K05, K_K06, K K07,
K K08, K_Kl3, K_Kl7, K Kl9

Odpowiedź ustna
Praca pisemna

Test pisemny

Koloku,ium
Udział w dyskusji

Referat

Sprawdzian plsemny
Prezentacja

Opracowanie i plezentacja Metodologii badm własnych
za]iczenie rrstne

Zaliczenie pisetme
Sprawdzian praktyczny

Prawo własności intelektualnej

Metodologia badń naukowych
Metody stafystyczne

Filozofia
Bioetyka

Jęzl,k obcy*

GRIIPA PRZEDMIOTOW PODSTAWOWYCH
Genetyka człowieka

K]W01, K W02, K W03, K W07, K W08
K W09, K_Wl0, K_Wl 1, K W12, K Wl3
K Wl4, K,W15, K_W16. K Wl7, K W22
K W23, K,W24, K,W26. K W3l, K W34
K W35

K Uol, K U05, K U()ó, K U07, K_U09
K UlO,K_U1l,K U22,
K U23, K_U24, K_U25, K_U32

K Kol, K K03, K K04, K_K06, K,K07
K K08, K K09, K_Kl0, K K12, K Kl4
K_K19, K K20

kolokwiurn
Udział rv dyskusji
Prezentacja

Opracowanie programu Rehabilitacji pacjenta z wybraną

chorobą genetyczną

Sprawdzian praktyczny

Projekt programu profilaktyki i promocji zdrowia
Zaliczenie pisemne

Test pisemny Z p}-tmiem otwartym

Test pisemny

zaliczenie ustne

Sprau,dzian pisemny
Przygotowanie projektu biznesplmu własnej działalności
gospodaczej
Sprawozdanie z ółłiczeil

patobiomechmika

Podstawy zdrowia publicmego

Psychologia klinicna i psychoterapia

Fmakologia
Problemy zdrowia w skali międąnarodowej
Higiena i z}vięnie człowieka/Dietetyka
z elementami higieny

Pedagogika specja.lna

Demografi a i epidemiologia
Elemenly zuządzalia i milketing!
Prawne aspekty opieki zdrowotnej i działań

medycznych

PoCstauy ekonomii i systemów ochrony
zdrowia

GRUPA PRZEDMIOTOW KIERI]NKOWYCH
Metody specjahe fi zj oterapii K W04, K WOó, K W07, K_W08, K_W11,

K_W12, K_Wló, K_Wl7, K Wl8, K_Wl9,
K_W20, K W21, K_W24, K_W25, K_W26,
K W27, K W28, K_W29, K W30, K_W34,

Sprawdzian praktyczny
Udział w dyskusji
PreZentacja

Test pisemny

Diagnostyka funkcjonalna iprogramowmie
rehabilitacji
Adaptowana ak§uno ść fizy cm
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Praca dyplomowa



Socjologia niepełnosprawności i rehabilitaoji K W35

K U03, K_U04, K_U05, K U07, K U08,
K U09, K_Ulo, K_Ull, K U12, K_U13,
K Ul4, K U15. K U19, K_U20, K U2l,
K U22, K U23, K U2ó, K_U27, K U28"

K U29,K U3O,K U3l,K U32,K U33

K K01. K_K02, K_K03, K K04, K_K05,
K K06, K_K07, K K08, K K09, K_K10,
K Kll, K Kl2, K Kl4, K Kt5, K Kló,
K Kl7. K_Kl8

Sprawdzim pisemy
Raport z ćwiczeń
Egzamin pisemy
samoocena studenta

Zaliczenie pisemne

Ocena opiekuna praktyki

Samoocena (ankieta na zakończenie prallyki)
Praca pisema
Opracowanie konspektu prac1 z pacjentem

Historia rehabilitacj i
Metodyka dyscyplin sporlowych
niepełnosprawnl,c.b

Dvdaktvka fizioterapii

Protetyka i ortotyka

Terapia zajęciowa

Medyclna fizykalna i balneoklimatologia

Sport osób niepełnospramyoh

PraLtyki zawodowe

Odpowiedź ustna

ocena opiekuna praktyki (zajęcia w sanatorium)

Samoocena efektów pracy na zajęciach
Udział w aukcji chatf.tat}rynej

GRUPA PRZEDNIIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
Anatomia radiologiczna./Anatomia palpacy.jna K W07, K W08, K Wl2, K Wl7, K W19,

K_W25

K U03, K U05, K U09, K_U10" K U1l,
K U17, K_Ul8, K Ul9, K U20, K_U25

K K01, K K04, K K05, K K06, K Kl2,
K Kl4,K K15,K Kl6,K Kl7

Sprawdzian praktyczny

Zaliczenie pisemne

kolokwium
Test pisemny

Sprawdzian pisemy
Odpowiedź ustna

Raport z badań

Udział w dyskusji
Sprawozdanie z cwiczeń

Neurofizjologia /Fizjologia starzenia się

Elementy edŃacji i terapii seksualnej osób

niepełnosprawnych

Mmualne mobilizacje stawów/Propedeutyka

Funkcjonalnej Terapii Manualne; (FTM)

GRUPA POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTOW DO WYBORU
Seminrium dlplomowe

K_W32, K W33

K U05, K U06, K Uló, K,U17, K U,l8,
K U22, K U32, K_U33, K U34

K K07.K K08,K K13,K Kl6,K Kl7

Odpowiedź ustna

Udział w dyskusji
Prezentacja

Ocena opiekuna
Praca dyplomou,a

@ |s,,łaxxłłp,o

3.8. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się,

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie
ań. 68 u§t. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie łryżsrym i nauce, w przypadku
kierunków studiów przygotowujących do rvykonywania zawodów, o których mowa w ań. 68 ust.

1powołanej ustawy.
Formy weryfikacji osiągniętych efektów uczęnia się określonych w standardzie ksńńcenia są

stosowane na ocenianym kieruŃu. W celu sprawdzania i oceniania wiedzy wykorzystuje się

egzamlny pisemne i ustne - najczęŚciej są to tes§ wielokrotnego wyboru, eseje, pytania otwarte.

Pozwalają one sprawdzić nie tylko poziom podstawowej wiedąz, ale przede wsrystkim rozumienie

zagad;nień, afl:nalizę i syntezę wiedzy, umiejętnośó roz\^tiązryania problemów. Umiejętności

weryfikowane są głównie przęz regularnie prowadzone sprawdziany prak$czne, ocenę

wykonywanych procedur. Podsumowaniem zdob7Ąej w czasie studiów wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych jest egzamin praktyczny odbywający się zgodnie z procedlrrą opisaną w
Wydziałowym Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Ksźałcenia (Część III Raportu,

Zńącmlk2 - Zńącntiki dodatkowe - Zń, 6).

Informacje dodatkowe
1. Wszelkie pface etapowe jakie student musi wykonaó i zaliczyó, prowadzone są zgodnie z
zapisanymi w sylabusach przedmiotów wytyczonymi formami. Ze względu na praĘczny profil
ksźałcenia na wielu przedmiotach odbywają się również sprawdziany pralłycznę, opracowania

konspektów zajęó, rozwiązywarrie zadań problemowych i opracowania studium przypadku

klinicznego , raporty z ćwiczeń. Tematyka prac etapowych jest zawsze zgodna i dostosowana do treści

tematów przekazryarrych studentom na zaięciach. a treści tę zawarte są w sylabusach poszczególnyeh

przedmiotów, Oprócz różnorodnych prac etapowych z l<tórych student muśi wywiązaó się w

wznaczonych przez nauczycieli terminach, nienvykle istotnym elementem sprawdzenia efektów
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lu.częnia się po kaZdym semestrze, są egzaminy. Odbywają się one zuzuyazaj w dwóch formagh;

pisemnej, przeprowadzanej za pomocą testów bądźzadańipytah otwarlych oraz ustnej. Decyzję co do

wyboru formy podejmuje prowńzący, Z przedmiotów prakĘcznych wymagających konkretnych

umiejętności odbywają się również egzaniny prak§czne. Szczegółową analrizę form weryfikacji
efektów uczenia się przedstawiono w puŃcie 3.7.

2. Prace dlplomowe są podstawą do przystąpienia przez studenta do procedury dyplomowania
prowadzącej do uzyskania §rlułu zawodowego magistra fizjoterapii. Kierując się dbałością o jak

najv,,yższy poziom merytoryczny i metodologicmy prac prezentujących zagadnienia kliniczne naleĘ
podkreślió, że promotorzy przyl<ładają uwagę, aby spełniĄ kryteria prakĘki opartej na dowodach

naukowych EBP (ang. Evidence Based Practice), mają więc odpowiadaó 5 etapowemu procesowi

badawczemu: postawienie pytania; przegląd aktualnego piśmiennictwa; ocena zebianych dowodów

naukowych; przeprowadzenie badań; ocena wybranej procedury opierającej się na ewidencji, którą
zastosowano w badaniach. Na kierunku fizjoterapia od wielu lat prowadzony jest proces ujednolicania
technik pisania prac dyplomowych - tematy prac musą syluować się we właściwym obszarze badai,
muszą byó sformułowane zgodnie z wymogami metodologiczrymi. W ocenie prac bierze się pod

uwagę znajomość problematyki określonej w temacie pracy, znajomośó metodologii badń,
warunkującej poprawne zaplanowanie i przeprowadzenie badań własnych, zdobyte umiejętności

praktyczne, umiejętnośó wykorzystania piśmiennictwa polskiego i obcojęzycznego w dyskusji,

umiejętność opracowania, Łłytycntej ana|Ę wyników, umiejętnośó wyciągania wniosków. Analiza
wykazu tematów prac magisterskich oraz ich ocen (Częśó II Zńączntk 2) wykazałai, że lokują się one

w tematyce szeroko rozumianej fiĄoterapii.
3. Nauczyciele oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydakĘczne są zobowiązani do gromadzenia

pełnej dokumentacji (dla wszystkich studentów) sposobów weryfikacji efektów lczęnia się w postaci

kontrolnych prac pisemnych, testów, prac zaliczeniowych, zestawów pylń egzartinacyjnych,

dokumentacji egzaminów, prezentacji, projektów, konspektów, arkuszy zaliczeń pra|dycznych, Ę.
oraz przechowywania tych materińów przez okres 1 roku, Po tym okresie dokumentacja ta winna
zostaó zniszczona zgodnie z zasadami przyjętymi w archiwizacji. Prace dyplomowe są systematyczrie
po egzaminach dyplomowych wprowadzane do Ogólnopolskiego Reporytorium Prac Dyplomowych,

natomiast wersje papierowe i pełna dokumentacja (indywidualne karty okresowych osiągnięó

studenta, karty prakĘk, dokumentacjaegzaminupraktycznego, recenzje prac dyplomowych, protokoły

egzaminu dyplomowego) są przechowywane w teczkach osobowych a po zakończeniu studiów są

archiwizowane i przechowywane w archiwum przez okres 50 lat,

4. Monitoringiem losów absolwęntów zajmlje się Biuro Karięr OSW, które przeprowńza badania

ankietowe. We wcześniejszych |atach bńania te prowadzone byĘ zarówno wśród absolwentów

kończących studia licencjackie jak i magisterskie. Stwierdzono, ze wysoki około 90-% odsetek

absolwęntów zarówno studiów I stopnia jak i II stopnia pracuje w zawodzie.Dlża grupa absolwentów
stwierdzńa w ankietach, że umiejętności i kompetencje zdobYe w czasie studiów pomogły w
zdobyciu pracy i że vlybór studiów był trafny. Większośó badanych podjęła dalsze kształcenie, co

świadczy o wyniesionej ze sfudiów potrzebie aktualizowania i pogłębiania kwalifikacji zawodowych.

Analiza pov,ryższych badań prowadzonych przez Biuro Karier OSW wskazuje na duĘ poziom
zadowolenia absolwentów z mozliwości pracy, jakie stworzyło im ukończenie studiów na kierunku

ftzjoterapiaw OSW.
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Kryterium 4_ Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej

ksztalcenie oraztoavłój i doskonalenie kadry

4.L Liczba, struktura lrwalifikacji oraz dorobek naukowy naucrycieli akademickich oraz
innych osób prowadzących zaięcia ze studentami na ocenianym kierunkuo jak również ich
kompetencji dydakĘcznych

Kadrę dydal<tycznąna kierunku ftzjoterapia stanowi 87 nauczycieli akademickich oraz innych osób

prowadzących zajęcia:3. profesorów §rtularnych, 5. doktorów habilitowanych,2L doktorów, 50.

magistrów, 7, lekarzy medycyny. Spełniony jest wymóg 50% zajęć prowadzonych ma profilu

praktycznym przez naucz.y.cieli akademickich zatrudnionych w OSW jako podstawowym miejscu

praay, określonyw Ustawie zdniażOlipca2O18 r. Prawo o szkolnictwiewyższam i nauce (art.73,I).

Kwalifikacje i dorobek kadry nauczającej są odpowiednie do programów ksźałcenia na kieruŃu
fizjoterapia. Zajęcia są prowadzone przez profesorów i doktorów habilitowanych z zakłesu nauk

medyczrych, nauk o kulturze firycznej, doktorów z zakłesu fizjoterapii, rehabilitĘi, nauk

podstawowych oraz magistrów, głównie fizjoterapii z dlĘm stńem zawodowym. Aktywnośó

naukową na|eĘ ocenió pozytywnie, zatówno w grupie nauczycieli akademickich OSW, jak i innych

osób prowadzących zajęeia. Szczegółowy Wkaz indywidualnego dorobku naŃowego i
dydakĘczrrego najdlje się w Części III - Zńącmlk2 -Kadra dydaktyczna. W programach studiów

na kierunku ftzjoterapia przewidziano zajęcia z vlykorzystaniem technik ksźałcenia na odległość
jeĄłrie na jednolĘch studiach magisterskich realizowanych zgodnie ze standardem, W roku

akademickim 2019/2020 i 20201202I w rwiązku z pandemią Covid-19 pojawiła się konieczność

prowadzenia ksńńcenia zdalnego. Wykładowcy dokładają starań, aby jak najlepiej realizowaó

zńaniaprogramowe, stosowaó metody aktywintjące sfudentów do pracy,

Do szczegóInych osiągnięć naukowo-dydakĘcznych kierunku ftzjoterapia w ciągu ostatnich lat

należą:
. nagrody za najlepszą pracę dyplomową w OSW: Agnieszka Kędra (I miejsce, praca licencjacka,

2018 r., promotor dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW), Magdalena Cywilis (I miejsce, praca

magisterska, 2018 r., promotor dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna), Mariia Malkova (I miejsce, praca

magisterska,2019 r., promotor dr Barbara Juśkiewicz-Swacąma), Agnieszka Kędra (I miejsce, praca

magisterska , 2020 r., promotor dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW)
o konkurs na najlepsze prace magisterskie zorganizowany przez krajowa Izbę Fizjoterapeutów i
czasopismo naukowe Physiotherapy Review - Agnieszka Kędra (III miejsce, ptaca magisterska, ż9ż0

r., promotor dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW)
. nagrody w Sesji Studenckich Kół Naukowych OSW - w latach 2016-2019: Koło Naukowe

Fizjoterapeutów - 4 nagrody; Koło Ortopedii i Rehabilitacji - 3 nagrody
o naglod! w koŃursach o zasięgu krajowym imiędrynarodowym - Koło Naukowe Fizjoterapeutów

- 7 nagród w latach 2015-2019
. skrypt dydaktyczny - Barbara Juśkiewicz-Swac4,na, Marzena Jurgielewicz-Urniaż, Krzysńof
Klukowski, Praca dyplomowa z fizjoterapii. Przewodnik dla autorów. 2017. Olsztyhska Szkoła

Wyższa im. J. Rusieckiego
o materiĄ dydaĘczrre do grupy przedmiotów Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym,

Programowanie rehabilitacji w wieku ronvojowyn: Dariusz Czaprowski, Karolina Białobrzewska,

Aleksandra Kolwicz-Gańko, Justyna Leszczewska, Paulina Pawłowska, Dominik Sitarski

,,Funkcj onalna diagno sty ka nar ządu ru chu z elementami zalęc eh ter apelĘ czny ch", 20 I 4
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4.2, Obsady zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem njęó, które prowadzą do osiągania prza7,

studentów umiejętności praktycznych
W trosce o wysoką jakośó ksźałcenia na kierunku ftzjoterapia Rektor OSW prowadzą politykę

kadrową mEącą na celu zatrudnianie wykładowców, którzy posiadają właściwe przygotowanie

merytoryczne oraz dydakĘczne. Szczególną uwagę prrywiplje się do tego, aby kształcenie w
zakresie przedmiotów kierunkowych prowadziĘ osoby z dlĘm doświadczeniem zawodowym.

Zapewnia to możliwośó pełnej realizacji założonych efektów uczenia się. Zajęcia dydaktycme z
przedmiotów kierunkowych prowadzone są ptzez nauczycieli i inne osoby z doświadczeniem
praktycznym i klinicznym, w większości przypadków pracujące w bezpośrednim kontakcie z
pacjentem, co jest szczegolnie wuźme ze wzg|ędu na praktyczny profil kierunku. Wykłady są
prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowych i doktorów, w uzasadnionych

pr4rpadkach pvaz magistrów z odpowiednim doświadczeniem. Szczegółowa obsada zajęó

dydakĘcznych znajduje się w ZŃączniktl 2.

4.3. Łączenie przez nauczycieti akademickich i inne osoby prowadząc e zaięcia działalności
dydakĘcznej z działalnością naukową lub zawodową

OSW prowadzi tylko kierunki studiów o profilu praĘcznym, natlczyciele akademicey skuteczrie
łączą dzińalnośó dydaĘczną z dzińalnością naukową i praĘką fizjoterapeutyczną. Są autorami i
współautorami publikacji naukowych, crynnie uczestniczą w konferencjach naukowych, stużach,

szkoleniach krajowych i zagranicznych (Zńączrtik 2 - Kadra dydaktyczna) Aktywność naukową

nauczycieli akademickich przedstawiono w Tab. 5

Tab. 5. AkĘwność naukowa naucrycieli prowadzących zajęcia dydakĘczne na kierunku
fizjoterapia

Rok Liczba
publikacji

Liczba konferencji
krajowych

i zagranicznvch

Projekty
,.,badawcze

20I5 31 59 19

20I6 26 3l l9

20I7 43 68 2

20I8 6 13

2019 10 25 l1

2020 9 5

Razem 124 196 6l

Badania naukowe realizowane przęz pracowników OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej w istotny sposób

przekładają się na doskonalenie ich warsźatu dydaktycznego oraz klinicznego. Stała weryfikacja,

zgodna z zasadami Fizjoterapii Opartej na Dowodach Naukowych (Evidence Based Physiotherapy),

aktualnie rekomendowanych w piśmiennictwie oraz autorskich programach rehabilitacji porwala
nauczycielom akademickim na przekarywanie sfudentom najnowszej wiedzy popartej weryfikacją
naukową. Wyrazem tego jest stała aktualizacjaprogramów nauczania, zgodnie z wynikami aktualnych

badań naukowych, Nalezy równiez podkreślió stŃy udział studentów w realizacji niektórych badań.

Efektem są wspólne publikacje oraz wystąpienia na konferencjach naukowych. Kluczowym
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wydarzeniem naukowym na WNoZ jest organizowana systematycznie od 16 lat konfęręncja o zasięgu

krajowym Olsztyński Dzień Fizjoterapii. Należy podkreślió akt),wny udział kadry wydziału oruz

studentów w łm wydarzeniu naukowym.

W kadrze kierunku fizjoterapia są również osoby nie będące nalczycielami akademickimi OSW,
lecz innych uczelni - AWF w Warszawie, AWF w Gdańsku, IJWM Olsztynie, Gdańskiej Szkole

Wyższej. Posiadają znaczący dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne z zahesu medycyny,

nauk o zdrowiu i przedmiotów ogólnych. W ciągu ostatnich 6 lat byli autorami lub współautorami 83

publikacji naukowych, uczestnikami licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Grupa 44 natlczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia na kierunku ftzjoterapia, to praktycy

w zawodzle - fizjoterapeuci, lekarze. Stanowią oni ponad 50% ogółu kadry kierunku. Z
charakterystyki zawartej w ZŃącznlku 2 wynika, że osoby te posiadają cenne doświadczenie

zawodowe i podejmują systematyczne szkolenia, mające na celu samodoskonalenie.

4,4. Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polĘki kadrowej, z uwzględnieniem metod
i kryteriów doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry oraz
udziału w tej ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystania
wyników ocenyw rozrvoju i doskonaleniu kadry

Wydział Nauk o Zdrowia OSW stara się po4.skiwać kompetentną kadrę dydal<Ęczną oraz

naukową. Profesorowie zatrudnieni na Wydziale swą wiedzą i doświadczeniem wspierają młodszą

kadrę dydakĘczną, inspirując ją do podjęcia i prowadzenia własnego ronvoju iraukowego.'Przy
rekrutacji pracowników mających prowadzić zajęcia praĘczre i kliniczne bierze się pod uwagę ich
dorobek zawodowy. Szczególną wagę pr4rwiąnje się do rozwoju najmłodsrych pracowników - są

oni wdrazani do pracy dydaktycznej pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich. Wielu
pracowników bierze aktywny udziń w przedsięwzięciach realizowanych poza zajęciami
dydaktyczn}mi, np. badania naukowe, opieka nad Studenckimi Kołami Naukowymi, prowadzenie

zajęó sportowch z osobami niepełnosprawnymi, Kadra Wydziału (zarówno pracownicy etatowi jak i
zatrudnieni na umowy cywilno-prawne) jest systematycznie oceniania przez władze Uczelni oraz

studentów w celu weryfikacji jej kompetencji dydaktycnrych. Stosuje się zasadę hospitowania zajęó u

wykładowcy wskazanego do oceny w danym roku akademickim przez dziekana. Zajęcia są również

oceniane przez slldentów po zakończeniu realizacji przedmiotu. Z vłykładowcami, co do których są

uzasadnionę zasttzężęn\a, prowadzonę są Tozmo\^ly wyjaśniająco-dyscyplinujące, mające na celu
przeciwdzińanie konfliktom, aprzede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości ksźałcenia. Uczelnia
stara się włączaó najzdolniejsrych absolwentów do pracy dydakĘcmej. W aktualnejkadrze kierunku
jest 18 takich osób. Młodym pracownikom uczelnia pomaga w rozrvoju zawodowym, zachęcając óo

podejmowania studiów III stopnia. Kadra WNoZ ak§rvnie uczestniczy w systematycznym
organizowaniu konferencji naukowych, sympozj ów, warsźatów,

4.5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowegoo naukowego oraz
podnoszenia. kompetencji dydakĘcznych

Istotnym czynnikiem mo§rvującyn nauczycieli akademickich do ronvoju naukowego oraz
podnoszenia kompetencji dydakĘcznych i jęrykowych jest możliwośó uczestniczenia w v,,yjazdach

dydaĘcznych, szkoleniowych, studyjnych realizowanych w ramach programu Erasmusł, a takżę

uzyskania nagrody Rektora. System wynagradzania pracowników reguluje Zarządzenie Rektora nr

I7l20I9. Wyróżnienie, które mogą otrzymać nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące

zajęcia ze studentami, a także pracownicy administracji, jest przymawane corocznie przez Kapihńę
medal ,,Przyjacie| Uczelni". Pracownicy OSW mają szeroki dostęp do szkoleń w ramach projektu
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,,Warmia możliwości" POWR.03.05.00-00-Z1106|17 w okręsie 1.04.2018 - 3L03,ZOZż, Do chwili
obecnej odbyło się ż6 szkoleń w zakresie kompetencji miękkich (m.in. zarządzanie komunikacją

międ4lkulturową, zatządzanie zespołem, modernizacja kierunków studiów, podnoszenie atrakcyjności

zajęó, narzędzia prezentacyjne, język angielski jako jęąrk wykładowy, tworzenie treści e-

learningowych). Wykaz szkoleń wtaz z ich uczestnikami zamieszczono w folderze Załącmiki
dodatkowe _ Zał, 7, W latach 2020-23 realizowany jest również cykl szkoleń przeznaczonych dla
kadry akademickiej mający na celu zrviększenie świadomości o potrzebach osób niepełnosprawnych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu Dostępna OlszĘńska Szkoła Wyższa POWR.03.05.00-00-

AI03/I9. TemaĘka szkoleń: wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, ięzyk migowy,

wyrównywanie szans i pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych, r5mek pracy osób

niepełnosprawnych, lczelnia sprawna dla niepełnosprawnych, wrażliwośó na niepełnosprawnośó -

stereotypy doĘczące osób z niepełnosprawnością, sposób komunikowania się z osobami

niepełnosprawnymi, równowaga i asertywnośó w obsfudze osób z niepełnosprawnością.

4.6. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób

prowadzących zajęcia oraz obsady zajęó, zawarĘch w standardach kształcenia okieślonych w
rozporządzeniach wydanych na podstawie ań. 68 ust. 3 ustarvy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce, w prrypadku kierunków studiów prrygotowujących do

wykonywania zawodów, o których mowa w ań. 68 ust. 1 powołanej ustawy
Reguły i wymagania określone w standardzie ksńńcęnia na kierunku ftzjoterapia w zakresie

doboru kadry dydakĘcznej są spełnione. Ksźałcenie służące osiągnięciu efektóW , tlczenia się w
grupach zajęó jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, posiadających

kompetencje zawodowe lub naukowe adekwatne do prowadzonych zajęó oraz doświadczenie

zawodowe w zakresię właściwym dla prowadzonych zajęć. ZĄęcia z za|<tesu klinicznych podstaw

fizjoterapii prowadzą lekarze specjalinĄący się w danej dziedznie oraz ftzjoterapeuci z odpowiednim

doświadczeniem. Zajęcia ksźałtujące umiejętności praktyczne z udziŃern pacjentów w różnlłn
wieku i z różmymi dysfunkcjami są realizowane pod nadzorem nauczyciela akademickiego lub

innej osoby prowadzącej zajęcia. Praktyki fizjoterapeutyczne są realizowane pod kierunkiem

fizjoterapeuty (opiekun prakĘk wmflczony przez dyrekcję placówki medycmej), Nadzór nad

prowadzeniem praktyk sprawuje kierownik prakĘk powołany przez dziekana WNoZ.

Kryteńum 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne rvykorzystywane w realizacji programu
studiów oraz ich doskonalenie

5.1. Stan, nowoczesność, rozmiary i kompleksowości bary dydakĘcznej służącej realizacji
zajęó na ocenianym kierunku oraz jej adelrwatność do rzecrywisĘch warunków prryszłej pracy
zawodowej studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności prakĘcznych z łvykorrystaniem
posiadanej bary

Realizacja efektów uczenia się określonych w programie studiów na kierunku fizjoterapia jest

możliwa dzięki dobrze wlzposżonej, dostępnej dla pracowników i studentów bazie naukowo-

dydaĘcznej. Zajęcia dydakĘczre odbywają się głównie na Wydziale Nauk o Zdrowiu -
ul. Bydgoska33,10-243 Olsztyn, Łącntapowierzchnia wynosi 6215 mŻ. W budlmku znajdują się:

o 2 salećwiczeniowe o łącznejpowierzchni 140,2 lł
o ż salewykładowo-konferencyjne na 120 i 350 miejsc , o łącznej powierzchni 467,7 Ń
o 4 sale do kinezyter apii o łącznejpowierzchn i 248,I m2

o centralne Laboratorium Badawcze ołącznej powierzchni7} tł
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r Centrum Sportu i Rehabilitacji oŁącmej powierzchni 408,58 m2

o 2 sale do firykoterapii o łącznejpowierzchni 69,4 1ł
o Sala gimnastyczna ołącntej powierzchni I77,1 1ł
o 2 sale fitness o łącznej powierzchni I37,2 m2

. sala do spinningu o łącznej powierzchni 67,8 m2

. }kofrqu do squasha oŁącznejpowierzchni124,8m2
o Basen pływacki o łącrnej powierzchni 694,2 mŻ

o Dom Studenta (16 pokoi akademickich) i pokoje gościnne (w liczbie 6) ołącmej pow. 898m2

o Biblioteka z czltelnią o łącmej powierzchni 480 m2

Sale dydaktyczle w}posaZone są m.in, w: projektory multimedialne - 7 szt., ekrany zwijane,

radiomagnetofony i odtwarzacze CD, zestawy głośnomówiące, głośniki.

Uczelnia korrysta w ramach umowy wynajmu na ul. Bydgoskiej z budynków A, B, C i D o łącznej
powierzchni;Zeal m2 w t},rn są42 sale ówiczeniowe,2 pracownie komputerowe,Z sale wykładowe po

129 miejsc,2 sale gimnastyczne. Pracownie, w których odbywają się zajęcia praktyczne z
przedmiotów podstawowych i kierunkowych są wyposażone w niezbędny sprzęt (szczegółowe

w;,posazenie przedstawiono w Zńącznikl 2).

W Centralnym Laboratorium Badawcrym są realizowane zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

fizjologia człowieka, fizjologia wysiłku, neurofizjologia, ftĄologia starzenia się, biomechanika,
diagnostyka funkcjonalna, podstawy kinezjologii. Na terenie OSW dzińa Centrum Sportu i
Rehabilitacji Biernat oraz Centrum Postawy Ciała. W obu Ęch placówkach studenci odbywają zajęcia
pral<tyczne i kliniczre z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, rehabilitacji wad postawy ciała,

usprawniania pacjentów w różnym wieku, z różmymi chorobami, utazarni i dysfunkcjami układu

ruchu. Studenci mają okaĄę do zapoznania się nie Ęlko z nowoczesną aparafilrą diagnostyczną i
rehabilitacyjną, ale także protokołami rehabilitacyjnymi. Obie placówki zapevłniĄą możliwość
kontaktu z rzeczywistym pacjentem, co ma ogroilrne znaczęnie w kształceniu praĘczrym
prowadzonym na kieruŃu fizjoterapia. Ponadto na bazie obu centrów dzińają koła naukowe, co
pozłła|ayykorzystywać potencjał badawczy studentów poprzęzwłączanie ich do pracy naukowej, w

Ęm na potrzeby prac dyplomowych.

5.2. Infrastruktura i wyposażenie ins§rtucjio w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią
oraz prakĘki zawodowe

W ramach programu sfudiów, pozaUcze|nią prowadzone są zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe.

Władze uczelni dołoĘĘ wszelkich starań aby ten element ksźałcenia realizowany był w jak
najnowocześniejszych i najlepszych waruŃach, spełniających wysokie standardy pod względem
infrastruktury i wyposażenia. Dlatego zajęcia te organizo-wane są w najlepszych placówkach
medycznych na terenie Olsńyna o wysokim standatdzie, do których należą międry innymi:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OlszĘnie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olszfynie,
Wojewódzki Specjalis$czrry Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Poliklinika MSWiA, Centrum
Rehabilitacji Hura w OlsĄłrie, Centrum Postawy Ciała w Olszt}łrie, Centrum Sportu i Rehabilitacji

Biernat i wiele innych, które zostĄ wymienione w opisie Kryterium 2 (podpunkt 7) niniejszego

raportu. Ponadto zaznaczyó na|eĘ że studenci kierunku ftzjoterapia realirują również częśó zajęó w
waruŃach sanatoryjnych w Gołdapi, gdziekorzystają z profesjonalnie i nowocześnie wyposażonej

b azy medy czno -zab ie gowej .
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5.3. Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz §topnia jej wykorzy§tania w
procesie nauczania i uczenia się studentów, w szczególności w ramach kształcenia umiejętności
prakĘcznych

W salach dydaĘcmych i na korytarzach Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ll Bydgoskiej 33 jest

dostępny Internet Wifi 2.4 GHz a w wybranych lokalizacjach szybki Internet Wifi scrŁ. Studenci

mają zńożone konta w usłudzę Ms Officę 365. Daje im to dostęp do programów pakietu Ms Office:

Word, Excel, PowerPoint, w tym Teams - podstawowego programu do nalczania zdalnego oraz

programu pocztowego Ms Outlook o pojemności skrąmek do 50 GB i chmury OneDrive o

pojemności 1000 GB. Wydziałowa biblioteka posiada stanowiska komputerowe do pracy własnej,

również dla osób niepełnosprawnych wraz z oprogramowaniem. Własna platforma elearningowa

Moodle ma nowoczesny interfejs i jest wyposużonawe wszystkie aktualne moduĘ.

S.4.Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wypos ażeniadostosowanych do potrzeb studentów

z niepełnosprawnością
ObieĘ OSW są częściowo pr4zstosowane do specjalnych potrzeb studentów zróżmymirodzajani

niepełnosprawności. Władze uczelni stale podejmuj ą dzińania w tym zakresie.

Na terenie uczelni posiadamy m.in. następujące udogodnienia: podjazdy stałe i przenośne,

dostosowanie szatni, sanitariatów pływalni OSW, orutaczenia sal dydakĘczrrych oraz pokoi

administracyjnych tabliczkami dla osób niewidomych, windę z onlaczeniami dla osób niewidomych,

onlaczenia schodów, kawędzi taśmami ostrzegawczymi dla osób niedowidzących, alternatywne

wejścia po poszczególnych brył budyŃów zapewniające nieograniczony dostęp dla osób z
dysfunkcjami narządu ruchu, specjalne miejsca parkingowe. W przypadku potrzeby - zapewnienie

osobisĘch asystentów osobom niepełnosprawnym. W latach 2020-23 planowane są prace mające na

celu modernizację architektoniczną obiektów OSW celem zwiększenia dostępności i samodzielności

studentów z niepełnosprawnościami. Prace te będą prowadzone w ramach projektu Dostępna

Olsztyńska Szkoła Wyższa POWR.03.05.00-00-A103/19, Ponadto OSW dysponuje następującym

wyposazeniem: oprogramowanie dla studentów z dysfunkcjąnarząól wzroku (JAWS, N&ĄGIC PLUS,
FINE READER), lupy elektronicnte, skaner, słuchawki oraz fuŃcyjne klawiatury do stanowisk

komputerowych dla osób niewidomych i niedowidzących, komputer z dostępem do Internetu oraz

programem powiększającym i udńviękowiającyn Supernova, urządzenie Auto-Lektor, kolorowy

powiększalnik ekranowy Prisma PC, wózki aktywne i sportowe, tablice multimedialne, rzutniki,

system nagłośnienia, sprzęt sportowy dla osób z dysfunkcją narządtl ruchu, niepełnosprawnością

intelektualną i dysfunkcjalni narządtl wzroku oraz moż|iwośó korąrstania z internetowych baz

bibliotecznych.

5.5. Dostępność infrastruktury, w Ęm oprogramowania specjalisĘcznego i materiałów
dydakĘcznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów

w ramach pracy własnej
W bibliotece majdtlją się: stanowiska komputerowe w liczbie 10, w tym 6 dla studentów z

bezpłatnym dostępem do Internetu, baz elektronicznych dokumentów, możliwością drukowania i
skanowania, 2 stanowiska komputerowe dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Studenci

mają dostęp do komputetów z oprogramowaniem Dieta (10 stanowisk) wykorzystywanych do zajęć

praktycnrych z zal<resl zywienia. Mogą również korzystaó z oprogramowania Statistica zarówno w

czasie zĄęó z przedmiotów Metody statystyczne, Seminaria dyplomowe,jak również w ramach pracy

własnej, do analizy wyrików badń wykonlłvanych do prac dyplomowych. Na zajęciach z Anatomii

czlowieła wykładowcy wykorzystują m.in. Complete Anatomy 3D - Anatomy Platform (możliwośó
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bezplatnego dostępu). Dysponujemy również 4 zestawami programów MWF-a opraoo\yąnymi na
zlecenie OSW na potrzeby ówiczeń laboratoryjnych z Biofizyki.

5.6. System biblioteczno-informaryjnego uczelni, w tym dostęp do aktualnych zasobów
informacji naukowej w formie tradyryjnej i elektronicznej, o zasięgu międrynarodowym oraz
zakresie dostosowanym do potrzeb wynikających z proce§u nauczania i uczenia się na
ocenianym kierunku, w tym w szczególności dostępu do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach

Biblioteka Wydziafu Nauk o Zdrowitljest czynna przez caĘ Ędzień od poniedziałku do niedzieli
(pn.-sob. 8.00-15.30, niedz. 8.00-12,00) - w nofinalnym trybie pracy. W okresie ograniczeń
pandemicznych biblioteka otwarta dla czytelników od środy do piątku otaz w sobotę lub niedzielę,
gdy odbywają się prakĘczne zajęcia na terenie uczelni. Liczba miejsc w czytelni: 75. W okresie
ograniczeń przesttzegając obowiązujących wyĘcznych przygotowano 5 miejsc w czytelni. W
bibliotece majdują się: stanowiska komputerowe: 10, w tym 6 dla studentów zbezpłatnym dostępem
do Internetu,.baz elektroniczrych dokumentów, możliwością drukowania i skanowania,2 stanowiska
komputerowe dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. W okresie pandemii przygotowano
dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz katalogu biblioteki.

Podręczniki z zakłesll fizjoterapii i rehabilitacji obejmują ok. 400 §ćułów, z zakresu nauk
podstawowych (biologia, anatomia, fizjologia) i medycyny - ok. 500 §tułów. Podręczniki zalęcane

studentom przezwyŁJadowców znajdują się w bibliotece w liczbie 10-20 szt. poszczegolnych §rtułów.
Zasoby biblioteczre są stale powiększane i uaktualniane. Sfudenci mogą korzystać ze zbiorów
dostępnych w wypożyczalni, ponadto ws4.stkie Wały są stale dostępne w czyteĘi. Specjalistyczne
księgozbiory, w dużej części obcojęryczne, majdują się w centrach badawczych OSW. Korzystają z
nich pracownicy prowadzący dydakĘkę oraz studenci wykonujący prace dyplomowe w tych
jednostkach. Do dydaktyki wykorzystywane są również materiĄ audiowizualne. Bardzo ważmym
elementem są szerokie zbiory czasopism naukowych, gdyż stanowią cenne źródło informacji o
badaniach naukowych i są wykorzystywane przez studentów piszących prace dyplomowe. Z zalrłesu
fizjoterapii i dziedzin pokrewnych, w bibliotece OSW znajiltją się 22 t;utuły czasopism polsko- i
obcojęzycznych. DuĄm ułatwieniem w poszukiwaniu materiałów zródłowych są dostępne w czytelni
kartoteki spisów treści książek i czasopism. Studenci rozpoczynający seminaria dyplomowe mają
możliwośó uczestniczenia w zajęciach z zalłesu,,Strategie wyszukiwania literafury przedmiotu". W
bieĄcym roku opracowane materiały dydakĘczne w Ęm zakresie ud.osĘpniono promotorom do
wykotzystan)a w pracy ze studentami. Biblioteka OSW od 2010 r. w ramach projektu ]\4NrsW

,,Wirtualna Biblioteka Nauki" zapewnia studentom i pracownikom dostęp do bibliograftcnlych,
abstraktowych i pełnoiekstowych baz międzynarodowej literatury naukowej oraz do narzędzi
wyszukiwania w bazach WBN. Oferowany zasób obejmuje czasopisma i ksiązki w licencjach
krajowych: Science Direct (Elsevier), Springer, Wiley Online Librały,Nature i Science, Ebsco.

Zasoby biblioteczrre oraz formy ich wykorzystania dostosowane do potrzeb i oczekiwań studentów,
naleĘ ocenió jako bardzo dobre. Szczegółowe informacje o zasobach bibliotecznych otaz wkaz
błułów zbiorów bibliotecznych na firyĄek kierunku fiĄoterapia, ze szczególnym uwzględnieniem
piśmiennictwazalecanegowsylabusachzamięszczonowZałącznkuZ.

5.7. Sposoby, częstość i zakres monitorowaniao oceny idoskonalenia bary dydaktycznej
i naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udziału w ocenie różnych grup
interesariuszyl w Ęm studentów

Wyposażeniebazy naukowo dydakĘcznej oraz jejjakość monitorowana jest w przeciągll każdego
roku akademickiego przez władze uczelni, pracowników dydakłcznych i administracyjnych. Na
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biażąao u§uryanę są usterki. W miarę potrzeb i mozliwośoi finansowyahbaza jastwzba1ałanaw no}Yy

sprzęt komputerowy, multimedialny, ale także specjalisĘczny do prowadzenia zajęó z zakresu

fizjoterapii. Oceny bazy naukowo badawczej dokonująrazw roku studenci kończący studia. Poniżej

przedstawiono wyniki monitoringu przeptowadzonego w roku akademickim 201912020 wśród nowo

promowanych absolwentów, mającego na celu ocenę warunków i jakości ksźałcenia na Wydziale

Nauk o Zdrowiu oraz stanu bazy dydakĘcznej. W aŃiecie wzięło ldziń 59oń absolwentów sfudiów

licencjackich i 62% absolwentów studiów magisterskich, Ocena poszczególnych elementów

wystawiana była przez absolwentów w skali pięcio-stopniowej (od 1 do 5), a oceniane były

następujące elementy:

Najlepiej spośród wsrystkich elementów podlegających ocenie, absolwenci ocenili atmosferę

studiowania, co ma dlżę ntaczęnie dla władz uczelni i osób ptowadzących zajęcia ze sfudentami.

Drugim elementem który uzyskał wysoką ocenę wśród ankietowanych absolwentów jest bibliotęka i
czytelnia uczelni.

Dziekanat pod względem działania, organizacji, oraz obsfugi studenta oceniony został przez

absolwentów wsrystkich kierunków dobrze. Ocenę dobrą otrąrmałarfwnieżwśród absolwentów baza

lokalowo-sprzętowa, praca samorządu studenckiego i funkcjonowanie bufetu. Pozostałe widoczne w

powyższej tabeli elementy ankiety oceniane byĘ przez respondentów dobrze.

Analiza powyższych danych wskazuje na wysoki poziom funkcjonowania uczelni i zadowolenia

absolwentów Wydziafu Nauk o Zdrowiu zcńego procesu ksźałcenia, oraz warunków jakie stworzono

aby umożliwió studentom odbycie studiów.

5.8. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydakĘcznej i naukowejo zawarĘch
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie ań. 68 ust.

3 ustawy z dnia2O lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyżsrym i nauce, w prrypadku kierunków
studiów prrygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w ań. 68 ust. 1

powolanej ustawy
Wymóg prowadzenia zajęć ksźałtujących umiejętności praĘcmle ptzewidziane progfamem

studiów w odpowiednio wyposażonych pracowniach, gabinetach i podmiotach zewnętrznych jest

możliwy do spełnienia. Szczegołowy wykaz vłyposńenia znajillje się w Cąści 3 Zńącmk 2.

Lp. ELEMENTYOCENY
ocena absolwentów
kierunku fizjoterapia

1 Baza lokalowo-sprzętowa, wyposazenie Uczelni 4

2 Biblioteka i C4Ąelnta dostępność polecanej literafury 4

J Biblioteka i Czytelr;tia ocena obsługi studentów 5

4 Dziekanat: or ganizacja i działatię 4

5 D ziekanat,. ocena ob sługi studentów 4

6
Dostępność do informacji o programie i procesie kształcenia oraz

aktualności zamieszczartych informacj i
4

7 Nauczanie j ęzyków obcych 4

8 Praca samorządu studenckie go 4

9 Planzajęć 4

10 Or ganizacj a prak§k zawodowych 4

l1 Atmosfera studiowania 5

l2 OrganizacjaidziałaniepunktówinformacyjnycUszatnia 4

13 Bufet 4
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Aktualnie program określony na podstawie art. 6E ust. 3 ustawy zdrllia2O |ipca 2018 r. Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania

zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 jest realizowany na pierwszym i drugim roku studiów.

Baza dydakĘczna do zajęó daje możliwości realizacji przedmiotów praktycznych zgodnie ze

standardem ksźałcenia na ftzjoterapii. Przedmio$ z gap A i C. Ksźałcenie ruchowe i metodyka

nalczania ruchu oraz adaptowana akĘwnośó i sport osób niepełnosprawnych są prowadzone w
obiektach sportowych, uczelnia dysponuje własną pł5.walnią. Zajęcia z grqpy D są i będą w kolejnych

latachrealizowane nabazieuczelni orazw podmiotach wykonujących dzińalnośó |eczniczą.

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realżacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku Rektorat

Współpraca WNoZ z otoczeniem społeczno-gospodarcrym odbywa się wieloaspektowo, z
licznymi ins§rtucjami, podmiotami lecnńczymi. fundacjami, ośrodkami, organizacjarri
pozarządovłymi. Uczestniczą w niej aktywnie zatówno pracownicy, jak i sfudenci Wydziału. Do
najważniejszychprzedsięwzięó w ramach kierunku ftzjoterapianaleĘ zaliczyó:

1. Wspólne dzińania w zakresie naukowym i dydaĘcznym z Wydziałem Rehabilitacji Akademii
Wychowania Fizycnlego Józefa Piłsudskiego w Warszavłie - m.in. organizacja v,lydarzeń

naukowo-szkoleniowych takich jak Forum Praktyków Skoliozy, Olimpiada Wiedzy Młodych
Fizjoterapeutów.

2. Udział 3 pracowników WNoZ w organach Krajowej lzby Fizjoterapeutów - Dariusz Czaprowski -

członek KRF reprezentujący wojewódźwo warmńsko-mazurskie, w tym członek Zespofu

Tematycznego ds Nauki Krajowej lzby Fizjoterapeutów (aktualnie przewodniczący Zespołtl) oraz

członek ZespoŁu Tematycznego ds. Fizjoprofilaktyki KIF; Barbara Juśkiewicz-Swacryna -

członek Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i PEF; Dominik Sitarski - członek KRF
reprezentujący woj ewódźwo warmińsko-mazurskie.

3. Porozumienie o współpracy z Centrum Medycznym Ksźałcenia Podyplomowego w Warszawie -
realizacjawspólnych seminariów naukowych, publikacji, konsultacje, udostępnianie know-how.

4. Porozumienie z Charles UniversĘ, FacuĘ of Physical Education and Sport, Prague, Czech
Republic w,zakresie realaacji projektu naukowego mającego na celu weryfikację standardów

postępowania fizjoterapeutyczrego w przebiegu skoliozy idiopatycznej w Polsce oraz Republice

Czeskiej, jak również oceny jakości żllcia i poziomu stresu dzieci i rŃodzieĘ ze skoliozą
idiopatyczną leczonych zachowawczo zwykorzystaniem fizjoterapii i gorsetu korekcyjnego.

5. Porozumienie z firmą szkoleniową ANGITIA, w ramach którego studenci otzymują
preferencyjne warunki uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach a także prowadzone są

wspólne projeĘ, np. w latach 2019-202I realizowany jest wspólny projekt Terapia z
zastosowaniem modelu FDM a stan funktjonalny pacjentów z dolegliwościami bólowymi uHadu

ruchu, w ramach którego studenci wykonali i wykonują badania do swoich prac dyplomowych.

6, Współpraca z Fundacją kn. Zbyszka Cygaliewicza - w latach 2019-2020 studenci WNoZ
uczestniczyli w realizacji programu Stan funĘonalny a jakość osób starszych uczestniczqcych w

projekcie senioralnym ,,Śpisz Pisz? Obudź się!", w wyniku którego powstĄ prace dyplomowe.

7. W ramach wspóĘracy ze Związkiem Pracodawców Polski Wschodniej realizowany jest projekt

Dialog społeczny w lcształtowarliu strategii umiejętności fizjoterapeutów. Numer i nanva Osi
priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczrre dla rymku pracy, gospodarki i edukacji. 1.2 Numęr
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11.

i nazwa Działania: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakręsię dostosowania systemów

edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Wspołpraca z Wydzińem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta OlsĄłt - realizacja

,,Programu redulrcji nańłagi i promocji zdrowego żWienia dlą dzieci i młodzieży z OlszĘnd'
(2010-20II) oraz ,,Programu profiIaktyki i terapii wad postaluy ciała dla dzieci i młodzieźy z
OlszĘna" (2010-2012),

OSW współpracuje z Warmińsko-Mazurską Agencją Ronvoju Regionalnego S.A. w Olszłnie w
celu opracowania diagnozy w dziedzinię zdrowego stylu Ęcia na potrzeby potencjalnej nowej

inteligentnej specjalizacji dla województwa warmińsko-mazurskiego (trwają spotkarria

warsźatowe, w których lcznstnicządziekan WNoZ i Rektor OSW).
Od 2012 roku wykładowcy WNoZ będący jednocześnie pracownikami Centrum Rehabilitacji i
Sportu Biernat wspóĘracują z Siatkarskimi Ośrodkami Szkolnymi w wojewódzlŃię warmińsko-

mazurskim. Prowadzą szkolenia dla trenerów z zaksesu profilaktyki urazów spbrtowych i
zapewniająopiekęfizjoterapeutycznąnadzawodnikami.
Porozumienie zT|J INTER Polska, które organizlĄe dla studentów kierunku ftzjo1'srapia szkolenia

w zakresie ubezpieczeh i zagadnień cywilno-prawnych, co jest cennym uzupełnieniem zagadnień

określonych w programie studiów.

Nalezy podkreślió, że WNoZ współpracuje z ok. 70 w pełni profilowanymi placówkami

lecznictwa zamkniętego i otwartego w ramach porozumienia w sprawie ksźałcenia praktycznego i
praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia; Radą Konsultacyjną ds. Społeczno-Gospodarczych

przy OSW, z |icznymi organizacjami pozarządowymi: Olsz§ńskie Towarzystwo ,,Amazonki",
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Centrum Zdrowia i Spońu przy OSW, Akademicki Klub
Sportowy przy OSW, Warmińsko-Mazurski Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Olsztynie, UTW w

Szczytnie,Kętrzynie.
Przy opracowaniu i doskonaleniu programu na kieruŃu studiów ftzjoterapia kluczowe znaczenie

mają opinie pracodawców. OSW współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi m.in. w Radzie
Konsultacyjnej ds. Społeczno - Gospodarczych. Są to lekarze rehabilitacji, ftzjoterapeuci, dyrektorzy

DPS-ów i innych placówek rehabilitacyjnych, przedstawiciele fundacji. Opiniowali zestawy efektów

ksźałcenia./uczęnia się, przedstawiali swoje zdanie na temat programów ksźałcenia, ze szczególnym

podkreśleniem zbieżności programu z oczekiwaniami pracodawców. WspóĘraca z przedstawicielami

podmiotów leczniczych ma charakter staĘ i systematyczny, odbyva się w trakcie organizacji i
realizacji zajęć klinicznych i praktyk zawodowych. Przedstawiciele pracodawców lczestniczą w

egzaminach praktycznych i oceniają stopień przygotowania absolwentów do pracy. Wszelkie uwagi i
spostrzezeniasąana|izowane i wdrńane przy doskonaleniu irealizacji programu studiów na kierunku

ftzjoterapia,

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia
na kierunku

7.1. Rola umiędrynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozrvoju

kierunku
Umiędzynarodowienie jest istotnym zadaniem wpisującym się w strategię Uczelni orazWydziŃu

Nauk o Zdrowiu. Jest realizowane na wielu płaszczyznach:

o podnoszenie kwalifikacji językowych studentów i pracowników,
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. oferowanie sfudentom udzińu w międzlmarodowych programach mobilnośoi,
o adziń studentów w międ4łrarodowych forach kół naukowych,
. ldziń studentów w przygotowywaniu publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach.

Kluczowym działaniemjest stała oferta dydaĘczna skierowana do studęntów zagranicznych -

aktualnie w OSW na kieruŃu ftzjoterapiajednolite studia magisterskie studiują studenci zlJkrainy
(12 osób), Kanady (1 osoba), na studiach II stopnia z Francji (1 osoba). Istotnym dzińanięm
sprryjającym umiędrynatodowieniu jest poryskiwanie partnerów zagraricnrych do współpracy

naukowo-dydaĘcznej - w realizacji jest porozumienie z Charles University, FacuĘ of Physical
Education and Sport, Prague, Czech Republic obejmujące wymianę kadry naukowej, nauc4ycieli

akademickich, prowadzenie wspólnych badań, współorganizowanie konferencji, seminariów.

Szczególnie istotna jest wymiana studentów w ramach programu Erasmus*. Program umożliwia:
- studentom realizację części studiów w zagranicnrej szkole uyższej i w międzynarodowym

otoczeniu, odbycie praktyki w zagranicznej firmie, polepszenie znajomości języków, poznanie

systemu ksźałcenia i metod nalczania w innym kraju, nawiązanie nowych znajomości, poznanie

innych kultur;
- nalcĄcielom akademickim: wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaĘczrych na uczelniach

zagranicznych, v,ryjazdy na uczelnie i do innych ins§tucji zagranicznych w celach szkoleniowych
(doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, wyniana doświadczeń i poszetzanie wiedzy niezbędnej w
pracy, ldziń w szkoleniach Ę.), udziń w projektach typu kurs intensywny - współpraca z partnerami

z innych krajów przy opracowaniu i prowadzeniu cyklu zajęó dydaktycznych dla międzynarodowej

grupy studerltów;

- pracownikom uczelni: wymianę doświadczeńzzagranicnrymi partnerami irozszerzenie wspóĘracy,
doskonalenie swoich kompetencji, poznanie systemów ksztńcęnia w innych krajach, poznanie innych
kultur.

W poprzednich latach realizowane byĘ praktyki zawodowe studentów kierunku fizjoterapia m.in.

na Litwie, w Hiszpanii, gościliśmy studentów zTurcji.
Aktualnie, zgodnie z trendem wprowadzanym przez władze Uczelni na innych kierunkach,

Komisja ds. Jakości i Programów Ksźałcenia pracuje nad programami studiów na kierunku

fizjoterapia, w których ofercie przedmiotów do wyboru będą znajdowĄ się zajęcia prowadzone w
ję"yku angielskim (poza lektoratami).

7.2.Aspek§ programu studiów i jego realizacjio które służą umiędrynarodowieniuo ze
szczególnym uwzględnieniem,kształcenia w językach obcych.

Studenci jednolĘch studiów magisterskich realizają lektoraty z języków obcych w vlymiarze I20
godzin(6 semestrów, 12 punktów ECTS), natomiast na studiach II stopnia -75 godzin(4 semestry, 75

godz., 8 punktów ECTS). Studenci dokonują wyboru języka na etapie rekrutacji, Od wielu lat
wybierane są 2 języki - angielski i niemiecki. Organizowane są również wykJady monograficzne w
jęryk, angielskim, prowadzone przez vłykładowców OSW, skierowane do studentów jednolĘch
studiów magisterskich oraz studiów II stopnia - w roku akademickim przewidziane są 4 wykłady. Ich

celem jest zaponlanie studentów z dzińalnością WCPT (Professional self-governąnce of
pltysiotherapists and their competences in the WCPT), specyfiką i rolą aktywności ftzycznej w
populacji Europejczyków (Dffirences in physical activiĘ among European 50+ populations),

dobrymi prakĘkami z zakłes;l fizjoterapii w Europie (Expanding the Role of Physiotherapy in

England and in Sweden) oraz specjalisĘcznymi zagadnienianli terapii narządu ruchu (PFP§ - is it
really ą mystery? Dffirent causes, dffirent protocols), wad postawy ciŃa (Evaluation of Motor Skills
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and pąttems of Movements in Relation to the Physiotherapeutic Scoliosis Specffic Ex9rcises fOr
children with idiopathic scoliosis). Wykłady monograficzne stanowią możliwość pogłębiania wiedzy

w zakresie treści kierunkowych i jednocześnie aktywizują do posługiwania się językiem obcym.

Studenci zagraniczni realanją program w języku polskim, ale OSW stwarza im możliwośó

uczestnictwa w lektoratachz języka angielskiego/niemieckiego otazwykładach monograficznych.

7.3.Stopień prrygotowania studentów do uczenia się w jęrykach obcych i sposobów weryfikacji

osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny

Zajęcia z zakresu jęryków obcych (angielski, niemiecki) są ukierunkowane na zdobycie

umiejętności językowych na poziomie B2ł, co umożliwia korzystanie z lrteratury. obcojęzycmej

(szczególnie w ramach prac magisterskich, publikacji), swobodne komunikowanie się,.podejmowanie

prakĘk, a później pracy zawodowej za granicą, W trakcie studiów kompetencje jęą,kowe studentów

kierunku ftzjoterapia są weryFrkowane w ramach lektoratów w formie odpowiedzi ustnych,

sprawdzianów, kolokrviów, prac pisemnych. Formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych

jest również Międzyvlydzińowy Konkurs Języka Angielskiego. W ramach przygotowania prac

dyplomowych studenci musą vlykazaó się zrrajomością piśmiennictwa naukowego obcoj ęzycznego.
W §/m celu studenci odbywają szkolenia w bibliotece OSW w zakresie wyszukiwania źródeł w

bazach polskich i zagranicntych, m.in. Science Direct, Springer, Wiley Online Library, Nature &
Science, Ebsco. Studenci mają obowiązek przygotowania stteszczeń prac dyplomowych w języku

obcym.

7.4 . §kala i zasięgu mobilności i wymiany międrynarodowej studentów i kadry
W ciągu ostafirich lat wykładowcy WNoZ uczestniczyli m.in. w kongresach SOSORT (Society on

Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) w Mediolanie (Włochy), Wiesbaden (Niemcy),

Lyonie (Francja), Dubrowniku (Chorwacja). Prace wykładowców WNoZ byĘ prezentowane tŃiże w

Pradze (Czechy), Banff (Kanada), Barcelonie (Hiszpania), Utrechcie (Holandia), Sapporo (Japonia),

San Francisco (USA). Odbyli indywidualne stuże, w Tel Awiwie (Inael), Mediolanie. Aktualnie

odblłra się 1 staż naukowy w Pradze. W ramach programu ERASMUS+ wykładowcy WNoZ
prowadzili wykłady orazbadania naukowe w 8 ośrodkach europejskich - w TuĘi, Francji, Hiszpanii,

Portugalii, hlandii, Litwie, Łotwie. Jeden z wykładowców jest m,in. międzynarodowym

klasyfikatorem i instruktorem zawodników z niepełnosprawnością w koszykówce na wózkach,

członkiem Komisji Klasyfikacyjnej Międrynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach oraz jest

przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach

(IWBF Europe). Prowadzi |icme szkolenia w tym zakresie w całej Europie. Doświadczenie naukowe i
dydakĘczne zdobyte przez vłykJadowców za granicą zapewnia studentom kierunku ftzjoterapia

wysoką j akośó kształcenia.

W ramach programu ERASMUS+ grupa pracowników administracyjnych uczelni uczestnic4rła w

2019 roku wizycie studyjnej w Hiszpani (Murcia). Natomiast przedstawiciele grupy naucrycieli wzięli
udziń w wizycie studyjnej na Sardynii. Mieli okazję zapoznaó się z funkcjonowaniem zagranicznych

uczelni i poszerzyó swoj e kompetencj e zawodowe.

Dzińania OSW mające na celu nviększenie umiędzynarodowienia w ramach rea|izacji pĄektu
poWR.03.05,00-00_Z106lI7 - szkolenia dla kadry dydaktycznej (Prąlgotowanie do modernizacji

isfiriejących kierunków ksńałcenia pod kątem zatrudnialności absolwentów, umiędzynarodowienia

curriculum i budowania kompetencji miękkich, w tym wielokulturowych (ICC); Język angielski jako

język wykładowy (EMI); Przygotowanie wykładowców do nauczania kompetencji miękkich i
więlokulturowych oraz włączarria ich w pracę dydakłczrrą w środowisku wielokulturowym (w trakcie
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realizacji); szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej (Budowanie dfugofalowej strategii

ronvoju i umiędzynarodowienia uczelni, Strategia tworzenia relacji z globalnym otoczeniem
zewnętrnlym, Zarządzanie komunikacją międąrkulturową w administracji uczelni, Kurs kompetencji
miękkich dla administracji na wielokulturowej uczelni, Finansowa samowystarczalność uczelni i
finansowanie umiędzynarodowienia (planowane w 202I).

Dodatkowe informacjeo które uczelnia uznaje zaważne dla oceny kryterium 7:

Elementem umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kieruŃu fizjoterapia jest także
indywidualna współpraca z placówkami za granicą, w których realizowane są badania na potrzeby
prac dyplomowych studęntów OSW mieszkających i pracujących poza krajem. Aktualnie trwają takie
prace w Prior's Court School, Hermitage Thatcham, United Kingdom oraz w szpitalu Vżistervik,
Szrvecja. Autorki prac magisterskich przygotowĄ wg obowiązujących wzorów wnioski do komisji
eĘ czrly ch, tłumaczęnia narzędzi b adawcrych.

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznymo naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy orazroz,łój i doskonalenie form wsparcia

8.l.Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb
studentów z niepełnosprawnością

Wsparcia udziela sią na wniosek studenta złożony wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności w
siedzibie BON OSW (osobiście lub pocźą). Wnioski weryfikuje i rozpatruje kierownik BON w
porozumienil z Dziekanem danego wydziŃa i przedstawicielem księgowości, biorąc pod uwagę

celowośó wni9oskowanej pomocy. Zastrzega się możliwość ograniczęnia ilości godzinlzakresu
wsparcia, o które wnioskuje student orazmożli,wość odmowy ptzymania wsparcia m.in. w przypadku
braku środków przeznaczonych na ten cel w budżecie BON lub decyzję o braku celowości wsparcia.
Wsparcie uzależmionejest od zasobu osób chętnych do pełnienia funkcji asystenta/tłumaczaw danym
czasie, przy azym student z niepełnosprawnością ma prawo do wskazania osoby, mającej pełnió
fuŃcję asystenta sfudenta. Pracownik BON sporządza na piśmie informację o ptzyznanym wsparciu,
aw przypadku odmowy przlznania wsparcia pracownik BON uzasadnia pisemnie powody odmowy,
od której sfudentowi prrysfuguje odwołanie do Rektora. Rozstr4zgnięcia Rektora są ostateczne i nie
prrysługuje na nie odwołanie. Wsparciem objęci są studenci z chorobami przewlekĘmi, z
niepełnosprawnością ruchową, sfuchową, wzrokową, z zaburzęniami psychicmymi, z zespołem
Aspergera. Wsparcie obejmuje alternatywne formy zaliczania przedmiotów i obozów sportowych,
zapewnienie osobie niepełnosprawnej asystenta i tfumacza języka migowego, korzystanie z pĘwalni
OSW, wsparcie materialne, psychologicmle oraz inne formy, np. zakup specjalistycznle9o sprzętu,
pomocy dydaktyczrrych. Formy wsparcia mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
Szczegółowe informacje doĘczące wsparcia studentów ze specjalnymi potrzebami zawarte są w
Części 3 Raportu - Zńącmiki dodatkowe, Zń. 8),

8.2.Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się
Podstawową formą wsparcia dla studentów w procesie uczenia się są konsultacje realizowane przez

naucrycieli akademickich prowadzących dany przedmiot. Informacje o konsultacjach podawane są na

stronie internetowej Uczelni oraz dostępne są w dziekanacie i na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo
dziekan i prodziekan prowadzą permanentne konsultacje, podczas których studenci mają możliwość
zgjaszaó swoje pytania i uwagi.
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8.3. Formy wsparcia
Ktajowa i międ4lnarodowa mobilność studentów

W pr4ypadku studentów kierunku ftzjoterapia nię zachodzi mobilnośó pozioma. Odnotowano
jednostkowy prrypadekw roku akademickim 20I4l20I5 odbycia 4 miesięcznego okresu studiów na

Uniwersytecie Halik w Istambule w ramach programu Erasmus. Realizowana jest natomiast

mobilnośó pionowa, czyli zmianauczelni, głównie na terenie kraju. Umożliwiają to zapisy regulaminu

studiów odnoszące się do przenoszenia osiągnięó. Mobilnośó międąmarodowa moze byó realizowana

w formie prakĘk zawodowych w placówkach medycznychza granlcą.

Formy wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji

IJcz§rnia jest beneficjentem projektów: Drogi kariery kompetentni na rynku pracy
poWR.03.01.00-00-8077115-00; Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-

mazurskiego RPWM.02,03.0I-28-0035/18; Postaw na rozrvój! RPWM.02.03.01-28-0090/18,

,,Warmia możliwości" POWR.03.05.00-00-Z106|17, Dzięki ich realizacji studenci doskonalą

umiejętności miękkie oraz kompetencje istotne przy wchodzenil na ryłrek pracy oraz konbmuowaniu

edukacji. ProjekĘ te wzmacniająróvłnież znajomośó języków obcych oraz stosowania nowoczesnych

technik informatycznych.
oSW od 2017 rokurea|izuje projekt,,Drogi kariery - kompetentlri na ryŃu pracy", którego celem

jest nviększenie aktywności zawodowej studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na rynku pracy

poptzez zaoferowanie im profesjonalnego wsparcia w zakresie przygotowania do wejścia na r;mek

pracy, planowania rozrvoju zawodowego, podejmowania zatrudnienia, zakładania działalności

gospodarczej.

Dane doĘczące dotychczasowego udziŃa studentów fizjoterapii w projekcie:

o l7I studentów dwóch ostatnich roczników studiów I i II stopnia oraz jednolityeh studiów

magisterskich na kierunku ftzjo1erapia objęto doradźwem zawodowym i doradztwem d.s,

przedsiębiorczości w formie doradzrvla ind;,rvidualnego i grupowego,

o 250 osób skorzystało ze spotkań informacyjnych dotyczących sytuacji na rymku pracy w zawodzie

fizjoterapeuty, planowania rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości oruz zasad udziału w
projekcie.

W ramach projektu ,,Drogi kariery - kompetentni na rynku pracy" rea|izowane są następujące zadania:

Doradztwo zawodowe i doradztwo d.s. przedsiębiorczości

Student korzysta z usługi doradczej obejmującej indywidualne doradźwo zawodowe, warsźaty

grupowę, coaching kariery. Prowadzone jest indyrvidualne doradźwo d.s. przedsiębiorczości (ak
rozpocząć i rorvńjaó dzińalnośó gospodarczą), warsńaĘ przedsiębiorczości, coaching biznesu. W
ramach zadaniawykorzystywane jest naruędzie on-line do diagnozowania kompetencji miękkich.

W wyniku doradzŃla powstaje diagnoza kompetencji studenta oraz plan dziŃania w zakresie

kont}rnuowaniaksńńcenia, podejmowania zatradnienia, zaktradania i rozrvoju własnej firmy.

Monitońng losów absolwentów w okresie do sześciu miesięcy od zakończenia udziału
w projekcie. Monitoring rwiększa możliwośó kontaktu z pracodawcami zatrudniającymi

absolwentów lJczelni, pozyĘrwnie wpływa na doskonalenie jakości wykorzystania elementów

praĘcznych w ksźałceniu studentów na kierunku ftzjoterapia. Minimum 60 oń uczęstników projekfu

podejmuje dalszękształcenie, zatrudnienie lub rozpoczynadziałalnośó gospodarczą.

W ramach programu ,,Warmia możliwości" sfudenci uczestniczyli doĘchczas w takich ścieżkach

szkoleniowych, jak menedżer projektu - agile dla kierowników projektów, PRINCE2 Foundation

2017 (Wykaz szkoleń z uczestnikami zamieszczono jako Zń.9 w folderze Zńącmiki dodatkowe.
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8.4.System motywowania studentów do osiqgania lepszych wyników w nauce oraz działalności
naukowej oraz sposobów wsparcia studentów wybitnych

Wyrózniający się studenci zarówno w zakresie aktywności sportowej, arĘstycznej, jak również
organizacyjnej mogą korzystać ze sĘpendium Rektora dla najlepsrych studentów, którego zasady
prry]znawania reguluje Regulamin świadczeń dla studentów OSW (Zarządzenie Rektora 93/2020
Załącznlki dodatkowe - Zał, I0).

Bardzo wuinym elementem uzupełniającym proces dydakĘczny jest ronvój kompetencji
naukowych studentów. Wyrazem tego jest aktywne funkcjonowanie dwóch kół naukowych: Koła
Naukowego Ortopedii i Rehabilitacji i Koła Naukowego Fizjoterapeutów. Członkowie kół biorą
aktywny ldziń w realizacji projektów badawczych prowadzonych przez Centrum Postawy Cińa i
Akademickie Centrum Rehabilitacji. Dzińalnośó w Kołach Naukowych daje studentom możliwośó
realizowania własnych pomysłów naukowych, czego konsekwencją są badania będącą podstawą do
opracowania prac dyplomowych. Członkowie kół biorą systematycznie ldziń w sesjach kół
naukowych OSW, ogólnopolskich i lokalnych sympoĄach oraz konferencjach naukowych. o
wysokiej jakości pracy naukowej studentów może świadcąró fakt częstego nagradzania ich wystąpień
przez Komitety Naukowe jak również znaczny dorobek publikacyjny. Studenci kierunku fizjoterapia
regularnie biorą ldziń w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedry Młodych Fizjoterapeutów
organizowanej przez Akademię Wychowania Firycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz
Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów (YEAP). Studenci są współautorami aĘkułów
naukowych.

Corocznie organizowany jest uczelniany konkurs na najlepszą praaę dyplomową, do którego jest
typowana jedna praca zkuZdego kierunku. W konkursie na najlepsząpracę dyplomową przyznawafle
są nagrody pieniężne. Wżnym elementem w strategii fuŃcjonowania Wydziału jest naturalna
ścieżka rozwoju naukowego studentów, Wielu z nich rozpocrynając swoją drogę naukową jako
człoŃowie Koł Naukowych jest obecnie pracownikami WNoZ. NaleĘ również podkreślió, że wśród
absolwentów Wydziału są osoby które już azyskńy stopień doktora. Świadczy to o prawidłowo
realizowanej strategii rozwoju naukowego studentów oraz młodej kadry naŃowej,

8.5. Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tympomocy mateńalnej
Sfudenci informowani są o różnych formach wsparcia zapomocą następujących kanałów: strona

internetowa Uczeni, profil Uczelni na Facebooku, kontakt mailowy ze Starostami i Opiekunami lat
oraz bezpoŚrednio ze studentami, tablice ogłoszeń przy Dziekanacie. Szczegółowe informacje o
pomocy materialnej dostępne są'bezpoŚrednio u pracowników Dziekanatu. Natomiast Regulamin
Świadczeń dla studentów OSW, lista w5rmaganych dokumentów, szczegółowe kryteria i zasady oraz
wnioski sĘpendialne znajdują się na stronie Uczelni.

8.6. Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego
skuteczność

Studenci mają możliwośó składania skarg i wniosków bezpośrednio do dziekanatu lub do władz
UCzelni. Z analią, ostatnich miesięcy wl,nika, że znac716p- częśó wniosków dotyczy obniżenia
czesnego z uwagi na stan epidemiczny w Polsce. Są to również wnioski o zmianę sposobu realizacji
zajęó oraz wsparcie informatyczne w zakresie prowadzonych zajęó zdalnych. W ostatnim czasie
rwiększyła się również ilośó wniosków dotyczących możliwości noclegowych w posiadanym
akademiku, zapewniającym miejsca studentom spoza OlszĘna. Skargi i wnioski są rozpatrywane
przez osoby właŚciwe do załatwienia sprawy zgodnie z treścią pisma. W przypadku wniosków
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dotyczących obnżenia czesnego wszystkie decyzje były negatywne. wskazano sfudentom możliwośó

ńożeniawniosku do Rektora o zapomogę . zfundllsru stypendialnego uczelnia przemaczyłaznaczną

częśó środków na wsparcie studentów dotkniętych COVID_19. Z peŁnej formy wsparcia tzn, kwoty

zsóo,oo zł skorzystaŁo ponad 100 osób zWydziałuNauk o Zdrowil,|<tory został głównie dotkniętY

skutkami lock downu . Decyzje o zmianie formy realizaĄi zajęó w pandemii są podejmowane na

bieżąco, zajęcia, które w programie studiów wskazane były jako zajęc\a ksźałtujące umiejętności

prakĘcznebyły wstrzymywane lub zmieniano termin ich realizacji (dotyczy to roku akademickiego

20tgl2020). W kwestii wsparcia informatyczrego wszystkie osoby zainteresowane miĄ kontakt z

informatykiem, który reagował na bieżąco i starał się od razll toz-łliązywaó problenry, uczelnia

wspiera również studentów w zakresie miejsc noclegowych dostępnych w Domu sfudenckim uczelni,

Ronviązało to problem braku możliwości wykupienia noclegów w zamkniętych hotelach, podjęcie

dzińańnaĘpuj e zatęm nierwłocnie po otrzymaniu informacj i od studenta.

8.7. Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tYm kwaliJikacji

kadry wsp ieraj qcej proces kształcenia

kadra administracyjna uczelni jest przygotowana do obsfugi studentów zgodnie z zajmowanym

stanowiskiem pracy. wszelkie informacje na temat sposobu i form kontaktu są umieszczone na stronie

internetowej Uczęlni. Studenci mogą kontaktowaó się z pracownikami osobiŚcie, telefoniczne, Przez

e_mail oraz za pomocą Facebooka. Poziom i skutecznośó obsługi jest na" bieŻąco monitorowana,

ocena pracy przeprowadzana jest zarówno na podstawie anonimowych ankiet, które studenci

wlpełniają, jak również oceny dokonywanej przezbezpośredniego przełożonego, kwalifrkacje kadry

są również na bieżąco podnoszone poprzez samodzielne doksźałcanie się oraz tldziń w kursach i

szkoleniach np. ,,Kurs kompetencji miękkich dla administracji na wielokulturowej uczelni" cZł

szkolenie z zawesl ,,Tworzenia mąteriałów e_learningowych" oraz ,,zarzqdzanie szkoleniąmi i

uczestnikami szkoleńu, ,,Zarzqdzarlie biurem obsługi studentd,, ,,DokumenĘ i arkusze w office 365",

,,praca w chmurze", szkolenia językowe oraz komputerowe, w których brńa udziaŁ większośó

pracowników adminisfracji. Permanenfire doskonalenie pracowników w celu wsparcia procesu

ksźałcenia jest istotnym elementem w ocenie władzuczelni.

8.8. Działania informacyjne i edukacyjne dotyczqcych bezpieczeństwa studentów

podczas spotkń ze studentami i opiekunami lat, jak również podczas konsultacji z Dziekanem i

Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, poruszane są zagadnienia doĘczące beąieczeństwa

studentów, przeciwdzińania dyskryminacji, przęmocy i wykluczeniu społecznego, w programach

studiów są obowiązkowe szkolenia z za7łeslBT{P i pierwszej pomocy, Na Wydziale przeprowadzane

są próbne alarmy przecivłpożat'owe, zgodnie z odrębnymi przepisami. Studenci zapoznają się z

prakĘcznymi p.ocedurami ewakuacji w sytuacji zagrożenia. waznym elementem jest również

bezpieczeństwo studentów podczas rea|izailipraĘk zawodowych.kńdaplacówka ochrony zdrowia

pold ,orpoczęciem prakt}ki redlintje szkolenie BHP. Nad bezpieczeństwem studentów czuwają

równiez kierownicy p.ur.tvt powoĄłrani przez dziekana spośród nauczYcieli akademickich, jak

równięż opiekunowie wzlaczęni w placówkach, którzy mają obowiązek nadzorowania"studentów,

Ws4lstkie zalecenia MNiSW, GIS, Sanepidr,l czy Rektora są równieŻ przekazywane na bieŻąco

studentom otaz zamieszczane na stronie internetowej Uczelni. W okresie Pandemii COVID-19

bezpieczeństwo studentów ma znaczęnie priorytetowe. obowiązują procedury: prowadzenia zĄęó

dydaktycznych _ laboratoryjnych, prakĘcrnych, klinicznych i sportowych w okresie częściowego

prry,łvracania działalności uczelni w czasie pandemii covlD_19; procedura zapewnienia

bezpiecznych waruŃów zalavaterowania w Domu studenta. w celu zapewnienia maksymalnego

bezpieczeństwa w czasię zajęć pral<tycmlych,kliniczrrych i praktyk zawodowych, studenci poddawani
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są testom PCR oraz szczepieniom przeciw COVID-19. Uczelnia jest w stĄm kontakcię z
podmiotami Lecmiczymi i ustala warunki bezpiecznego odbywaniazajęó w bezpośrednim kontakcie z
pacjentem.

8.9. WspóĘrnca z samorzqdem studentów i organizacjami studenckimi
Samorząd studencki pe'łni bardzo ważmą rolę. Przedstawiciele studentów wchodzą w skład:

Wydziałowej Komisji ds, Programów i Jakości Ksźałcenia i Senatu Uczelni oraz Zespołu ds.

monitorowania funkcjonowania OSW w czasie pandemii COVID - 19 (Załządzenie Rektora 5712020

Zńącznki dodatkowe - ZŃ. 11), Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Uchwała Senatu

3DOr9- Załącznlki dodatkowe - Zń. I2), są cńoŃami Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz

Odwoławczej Komisji Stypendialnej (Zarządzenie Rektora 9512020 Zńącmlki dodatkowe - Zń,I3),
podejmują decyzje w sprawie ustalenia dochodu na osobę w rodzinie - uprawniającą do ubiegania się

o stypendium socjalne (Zarządzenie Rektora 9412020 Załączniki dodatkowe - Zał. 14) zatwierdzają

podziń dotacji podmiotowej na zadania rwiązane z bezzllłrotną pomocą materialną dla studentów

OSW (Zarządzenie Rektora 10212020 Zńączriki dodatkowe - Zń.15). Ponadto Samorząd Studencki

organizuje lub współorganizuje różne wydarzenia, których celem jest integracja środowiska

studenckiego oraz współpraca z otoczeniem zewnętrznym, Rektor wspiera finansowo aktywnośó

Samorządu studenckiego w tym zakresie. Kompetencje samorządu określa ustawa - Prawo o
szkolnictwie wyżsrymi nauce, W celu zintensyfikowania dzińańsamorządu Władze Uczelni przyjęŁy

zasńę organizowania cyklicznych spotkań z przedstawicielami samorządu w celu pełniejszego i
sąrbszego rozpomania potrzeb i problemów studentów, czas pandemii rozrvinął potrzebę

komunikowania się online. Samorząd aktywnie wspomaga dziŃania marketingowe i promocyjne

OSW, pełni funkcję przedstawiciela wszystkich studiujących, ale w swych działaniach ukierunkowany
jest również na akcje o charal<terze wolontarystycznym. Władze Uczelni ściśle współpracują z
samorządem studenckim, zarówno w obszarze bezpośrednio rwięanym z procesem studiowania,
jakością i doskonaleniem ksźałcenia, jak i w obszarze wsparcia w podejmowanych inicjatywach na

rzecz integracj i społeczności studenckiej,

8.10. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny idoskonalenia systemu wsparcia oraz
moq)wowania studentów, jak również ocena kgdry wspierajqcej proces kształcenia, a także udział w
ocenie różnych grup interesariuszy, w am sfudentów

Przedstawiciele Samorządu studentów są członkami organów kolegialnych. Dzięki temu posiadają

bieżącą wiedzę na temat działalności Uczelni oraz, mają możliwość aktywnego udziału w
kształtowaniu funkcjonowania Wydziału, Przedstawiciele Samorządu mogą zatem zg}aszaó swoje

uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje udoskonalenia do obowięujących zasad i form wsparcia.

Elementem monitorowania systemu wsparcia jest ocena pracowników administracyjnych i naukowo-

dydaktyczrrych oraz dzińalności wszystkich komórek Uczelni przez studentów. AnkieĘzacja
przeprowadzana jest wśród wszystkich sfudentów z wykorązstaniem Arkusza studenckiej oceny

procesu dydakĘcznego i futtkcjonowania uczelni (wyniki takiego badania przedstawiono w Kryterium
5 punkt 5,7). Oprócz odpowiedzi na pytania zamknięte studenci mają również możliwośó

wypowiedzenia się na wskazany przez siebie temat. Ponadto wykonywane sąprzez studentów ankiety

oceniające poszczególne zĄęcia dydakĘczne. Informacje zebrane w trakcie monitoringu są

analizowane, a wnioski są podstawą do podejmowania dzińań naptawczych. Istotne znaczenie prry
ocenie i doskonaleniu systemu wsparcia ma opinia interesariuszy wewnętrznych w postaci

pracowników katędr otaz zęwnętrznych, np. placówek realizlĄących zajęcia kliniczne lub prakĘki
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zawodowe. przedstawiciele są w stałym kontakcie z Dziekanem WYdziafu Nauk o Zdrowiu i na

bieżąco monitorują i udoskonalają proces ksźałcenia,

kryterium 9. publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji

i osiąganych rezultatach

9.1. Zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodnośó z potrzebami róŻnYch gruP odbiorców,

w tym p.ry."ły"n-iońecnych studentówo udostępnianej publicznie informacji o warunkach

przljęó o" .tuai", p.og."-i" studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach
' ois"ziynska Szkoła fryzsza zapevlnia'swoim wewnętrznlłn, jak i zewnętrznYm interesariuszom

pełny dostęp do informacjipoprzez stronę internetową, portale społecmościowe, mailing, MSTeams,

a także wykorzystuj ąc bardziej tradycyjne formy, jak tablice ogłoszeniowe, czy materiĘ

informacyjne udostępniane podczas różnych vlydarzeń (ulotki, plakaty, broszury, iĘ.). W dobie

panującej w polsce i na świecie pandemii covid_l9 nienłykle ważme jest wykorzystywanie

wszelkiego §pu kanałów komunikacyjnych w celu informowania o zmianach dotyczących

funkcjonowania uczelni , atakżeprowadzeni a zajęó naposzczęgólnych kierunkach.

strona intemetowa olsztyńskiej szkoĘ wyższej dostępna jest pod adresem www,osw,edu,pl,

Udostępniany jesttutaj szeroki wachlarzinformacji doĘczącychróimychaspektów ĘciaUcze|ni, W

Biuletynie Informacji Publicznej znajóĄą się aĘ prawne doĘczące funkcjonowania ins§rtucji,

mi.in,: statu| regulamin studiów, uchwała rekrutacyjna, regulamin Świadczeń dlÓ- studentów,

regulamin praktyk studenckich. Na stronie dostępne są informacj e o dzińa|noŚci poszczegÓlnYch

Wydziałów i jednostek, takich jakDziŃOrganizacji Dydaktyki i Spraw Studenckich, Biblioteka,

Biuro ds. osób Niepełnosprawnych,Dzińwspołpracy zagranicmej, czy centrum zdrowia i sportu,

upubliczniane są informacje o wszelkich planowanych lub dokonanych wydarzeniach, tj,

konferencjach naukowych, seminariach, debatach, forach kół naukowych, wizYtach studYjnYch,

wydarzeniach kulturalnych, inicjatywach studenckich czy informacjach o osiągnięciach studentów i

pracowników naukowych oSW. W strefie STUDENCI publikowane są dane niezbędne do

studiowania, m.in.: p|any zajęó, wyĘcnte doĘczące praktyk zawodowych i prac dyplomowych,

termrny konsultacji, organuacjaroku akademickiego, opiekunowie kierunków, informacje o PomocY

materialnej, informacje dotyczące działalności kół naukowych i Samorządu Studenckiego. W strefie

KANDYDACI zainteresowani kształceniem w olsĄńskiej Szkole Wyższej mają zapewniony

kompleksowy dostęp do informacji o warunkach rekrutacji, tj.: do charakterystyki kierunków wŁącznie

z opisem sylwetki absolwenta, obowiązujących opłat i promocji oraz do sylabusów Przedmiotów,

które są podstawowym źródŁem informacji o programie ksźałcenia, Rekrutacja odbyry1 się zdalnie

poprzezplatformę apply.vistula.edu,pl, zapomocąktórej uczelnia kontakfuje się z kandydatem w celu

poinformowania go o statusie i wyniku naboru. Dodatkowym, wanlym i coraz bardziej PoPularnYm

kanałem informacyjn5rm olsĄńskiej szkoĘ wyższej są media społecznościowe: Instagram

(https:/iwww.instagram.com/olsztynska_szko|a_wyzszal) i Facebook

(https://www.facebook,com/olsztynska.szko|a.v,ryzsza). Z FB zintegrowany jest dodatkowo

komunikator Messenger umożliwiający kolejną formę kontaktu osób zainteresowanych zUczelnią,

9.2. Sposobyo częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacjio udziału w ocenie

różnyóh grup inieresariusry, w tym studentówo a także skuteczności działań doskonalącYch

w tym zakresie
CŻęstotliwość odwiedzin na stronie internetowej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz popularnośó

publikacji monitorowana jest syjĘlatyŁ"nie przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych, jakimi
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dysponuje strona. Daje to możliwość oceny skuteczności informacji skierowanej do odbiorcy, a w
przypadku słabego zainteresowania Uczelnia wykorzystuje dodatkowe kanĄ komunikacyjne, np,
wysyła daną informację na grupowe adresy e-mailowe, lub wykonywane są bezpośrednie roznowy
telefoniczne. Ogółem miesięcznie strona OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej odwiedzana jest ok. 70 tys.
razy i licąl ponad 300 tys. odsłon poszczególnych zaĘadek Podobnie monitorowany jest zasięg
informacji rtmieszczanych na Facebook'u Uczelni. Za pomocą narzędzi statystycznych FB oceniany
jest zasięg informacji oraz liczba i roózaj reakcji obserwujących, którzy ponadto mają możliwośó
bezpośredniej interakcji (pozostawienia komentarza pod określoną informacją). Profil Olsztyńskiej
Szkoły Wyższej posiada rosnącą liczbę obserwujących i obecnie wynosi ona3253,

Czytelnośó strony internetowej oraz jakośc i zakres dostępności informacji konsultowana jest
zarówno z Sarnorządem Studenckim, jak i zkadrą dydakĘcmą i administracyjną. Zg}aszane sątakże
indlrvidualne zapytania ze strony użytkowników, które dają obraz nowych potrzeb doĘczących
dostarczania danych. Dzięki temu strona internetowa ulega ciągłej modernizacji i jest
prrystosowlrvana do zmieniających się wymagań, Dodatkowo prowadzone są dwutorowo badania
doĘczące źródełwiedzy o uczęlni. Jedne - zapomocąnarzędzi platformy rekrutacyjnej, drugie - Wzy
użyciu anonimowej ankiety, wypełnianej podczas podpisyvania umowy z OSW, Wyniki badań
pomagają określió sylwetkę studenta Uczelni oraz dają obraz skuteczności kanałów informacyjnych,
pozłlalając tym samym udoskonalić ścieżkę komunikacji z potencjalnymi kandydatarni na studia.
Pozrvala to nie tylko optymalizować dzińania wizerunkowe i promocyjne Uczelni, ale nieustannie
doskonalić jakość publiczrrcgo dostępu do informacji.

Kryterium 10. Polityka jakościo projektowanie, zatwierdzanieo monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów

10.1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad
kierunkiem studiówo kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za
kieruneĘ w tym kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia
jakości ksźałcenia na kierunku

Jakośó ksńałcenia w Olsztyńskiej Szkole Wyższsjjest monitorowana, doskonalona i oceniana na
bieżąco przez zespół kierowniczy i Wydziałową Komisję ds, Programów i Jakości Ksźałcenia
(WKdsPiJK). W skład komisji wchodzi po 2 przedstawicieli każdego kierunku sfudiów prowadzonego
na wydziale"otazprzedstawiciel studentów. Przewodniczącą komisji jest dziekan wydziału. Do zadń
WKdsPiJK naleĘ monitorowanie i ocęna fuŃcjonowania procedur wchodzących w skład
Wydziałowego Wewnętrzrego Systemu Zapewniania Jakości Ksźałcenia. PrzyŁJadowy mechanizm
kontroli funkcjonowania procedur systemu ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
rcalizację prZedstawia poniższa tabela. CĄ dokument wraz z opisem poszczególnych procedur
zamieszczony został w Części III Raportu - Zńączniki dodatkowe - Zał, 6,
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w ramach wwszJk obowiązują następujące procedury: 1) tworzenia nowych i weryfikacji

dotychczasowych programów studiów; 2) ńzińu interesariuszy zewnętrntYch i wewnętrmYch w

tworzeniu i modyfrkacji programów kształcenia; 3) transparenfiroŚci procesu ksŻałcenia;

4) kontroli przebiegu procesu ksźałcenia; 5) okresowej oceny naucrycieli akademickich; 6)

olrganizacjikształcenia i oceny infrastruktrrry niezbędnej do prowadzenia ksźałcenia;7) weryfikacji

ęfektów lczenia się i wymogów stawianych studentom; 8) archiwizowania Prac kontroĘch,

zaliczeniowych, egzaminacyjnych; 9) organizacji studenckich prakryk zawodowych; 10) kontroli i

monitorowania realizacji praktyk zawodowych; 11) kontroli jakoŚci procesu dyplomowania; 12)

potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów; 13) badania opinii

absolwentów i ich karier zawodowycĘ 14) oceny warunków i jakości kształcenia.

Doskonalenie proglamu kształcenia na kięrunku fizjoterapia prowadzone jest w sposób

systematyczny, nakażdym etapie ksźałcenia, zgodnie z procedurami WWSZJK, Do mechanizmów

mających na celu doskonalenie programu ksźałcenia i podnoszenie jakoŚci ksńńceniana\eŻą:

. systematyc zna analiza i tryĘcma ocena dokumentacji weryfikacji efektów ksźałcenia na

poszczególnych przedmiotach po zakończenill ich realizacj i;

o monitorowanie jakości procesu ksńńcenia poprzęz hospitacje i ankietyzacj ę zajęć odbywających

się na uczelni orazw placówkach, w których realizowanajest praĘcznanatlka zawodu;

o systematyczne konsultacje dziekana znauczycielami akademickimi mające na celu wYjaŚnianie

wątp\iwości i pomoc.v,l ronułiązywaniubieżącychptob\ęlrróx N tęą\rzew ęięKÓ'W U§tę§ią §Ę
. spotkania dziekana i prodziekana z kierownikami praĘk w celu monitorowania organtzacji

prakĘk zawodowych zgodnie z wymogami programowymi;

. spotkania dziekana i prodziekana z opiekunami praĘk (zapontanie z wnioskami wynikającymi z

aŃiet wypełnianych przez studentów na zakończenie cyklu praktyk, ranking placówek,

informacje o zmianach w organizacji praĘk zawodowych v"ynikających z nowych programów

ksńaŁcenia, ot ganizacja e gzaminu praktyczne go),

Kompleksowa ocena p.o."ro ksńałcenia na Wydziale przedstawiana jest na Senacie Uczelni Po

zakończonym roku akademickim. Z v,rynikami oceny pracy Wydziału są zapoarlawani pracownicy

naukowo_dy daIśycznina zebraniu dydaktyczrrym przedrozpoczęciem kolejnego roku akademickiego,

a \łrydziate Nauk o Zdłowiu
_-!_ /tt^tlś
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Informacje są także przekazywane interesariuszom zewnętrzlym orazprzedstavricięlom interesariuszy
wewnętrznych - studentów.

l0.2.Zasady pĘektowania, dokonywania zmianizatwierdzania programu studiów
Zasady projektowania, modyfikowania i zatvłierdzarlia programów ksźałcenia określają procedury

Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Ksźałcenia. Przy projektowaniu
programu studiów uwzględnia się misję i strategię ronvoju Uczelni oraz Wydziafu, potencjał

badawczy
i dydakĘcnly, posiadaną infrastrukturę, wyniki konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi
(przedstawici'ele pracodawców, Rada Konsultacyjna ds. Społeczno-Gospodarczych) i wewnętrzrymi
(wykładowcy, studenci), wzorce krajowe i międzynarodowe w zakresie kieruŃu ksźałcenia, wymogi
ustawowe (Ustawa z dnia 20 lipca 201 8 r. Prawo o szkolnictwie wyżsąm i nauce (Dz. U, poz. 1668),

Rozporządzenie MNiSW z dnia ż6 tipca 2019 r, Dz, U. poz. 1573, Zń. nr 7). Prry opracowaniu i
doskonaleniu programu ksźałcenia uwzględniane są wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się
z poftzebarrti rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych
absolwentów.
Przygotowywanie proporycji pĄektu programu studiów oraz zmian programu; przeprowadzenie
okresowego przeglądl iweryfikacja programów sfudiów, w szczególności w zakresie: a) właściwego
doboru przedmiotów oraz form zĄęć dydal<Ęcnrych wymaganych do osiągnięcia zńożonych efektów
lczenia się; b) sprawdzania treści programowych przedmiotów w odniesieniu do osiągnięcia
założonych
efektów lczenia się; c) opiniowanie kart/programów przedmiotów prowadzonych na kierunku - to
zadania wykonywane przęz Wydziałową Komisję ds. Programów i Jakości Kształcenia.

Program studiów oraz jego zmiany są przedkład ane ptzez dziekana na posiedzeniu Senatu OSW z
wnioskiem o jego zatvłierdzenię.

10.3. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów
na ocenianym kierunku orazźródeł informacji łvykorrysfianych w Ęch procesach

Monitorowanie procesu ksźałcenia jest prowadzone na bieżąco, w sposób systematyczny, zgodnie
z procedurami WWSZJK, Komisja ds. Jakości i Programów Ksźałcenia weryfikuje programy
studiów, dostosowując je do aktualnych vrficznych oraz sprawdza programy pod względem
zgodności merytorycznej. Okresowej ocenie podlegają również sylabusy, w których weryfikowane są
przede wszystkim cele oraz sposoby weryfikacji efektów ttczenia się oraz adekwatność zastosowanych
rozłliązań. W obecnym systeńie prowadzenia zajęc, uwzględniającym obostrzęnia sanitarnę
zwięane z pandemią Covid-19, niezbędne jest prowadzenie monitoringu w sposób szczególny.
Dziekan, prodziekan i kierownicy katedr zgodnie z Zarządzeniem nr 9912020 Rektora OSW
(Załączniki dodatkowe - zńącznik nr 16) są zobowiązani do bieżącego monitorowania zĄęó
dydaktycznych prowadzonych w czasie rzecrywistym na platformie MS Teams. Dziekan prowadzi
również systemaĘczną analizę materiałów zamieszczanych na platformie Moodle (terminowośó

udostępniania, jakośó materiałów). Elementem monitoringu są dyzury dziekana i prodziekana na
platformie MS Teams, w czasie których studenci i wykładowcy nabieżąco zglaszają problemy, co
porwala na sprawne ich rcrvłiąrywanie i wpływa na zachowanie prawidłowego przebiegu procesu
ksźałcenia. Podsumowaniem wyników monitorowania realizacji progfamu ksźałcenia jest coroczna
ocena własna vlydziału, w której oceniane są warunki ksźałcenia i jego jakość. Wnioski wynikające z
oceny są wykorąrsłwane do doskonalenia programów.
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10.4. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunlru;
z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności
efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jakteż wykorrystania nyników tej

oceny w doskonaleniu programu studiów.
Potwierdzanie efektów na kńdym etapie ksńńcenia obejmuje:

. system oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych - Nauczyciele akademiccy

prowńzący zajęcia dydal<Ęcme są zobowiązani do wery.fikacji efektów uczenia się zgodnie z
zapisarni w sylabusach przedmiotów, stosując zarówno formujące, jak i podsumowujące sposoby

oceny. Po zakończenil realizacji przedmiotu prowadzący zajęcia dydaktyczne są zobowiązani do:.

nięzslvłocznego przedstawienia wzorów zastosowanych testów egzaminacylnycUza|iczeniowych,

tematów za|iczeniovłych prac pisemnych, katalogów pytań (w przypadku egzaminulzalriczenia

ustnego), tematów prezentacji, kryteriów zaliczeń prakĘcznych oraz innych zastosowanych form

oceny. MateriaĘ te powinny zostaó złożonę w dziekanacie wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji
założonych efektów aczenia się. Oceny uzyskiwane przez studentów w czasie realizacji treści

progtamowych sąprzekazy,łvane przez wykładowców na bieżąco. Oceny podsumowujące (zgodnie z

§16 Regulaminu Studiów) wykładowcy mają obowiązek podaó do wiadomości studęntów w terminie

14 dni od daty zaliczenia/egzaminu.
. §ystem weryfikacji efektów uryskanych w wyniku odbycia praktyk - warunkiem zaliczenia
prakĘki jest uzyskanie zaliczenia (potwierdzonego podpisem opiekuna) wykonania procedur

fizjoterapeutycznych zamieszczonych w Karcie Praktyk. Ocenie opisowej podlegają równięż

kompetencje społeczne, m.in.: dbałośó o samoksźałcenie, świadomość własnych ograniczeń,

Wficyzm w ocenie podejmowanych dzińah, inicjatywa, samodzielne wykonywanie powierzonych

zadń, akceptacja opinii członków zespofu rehabilitacyjnego, przesfrzeganie zasad etyki zawodowej,

wykaąrwanie zrozumienia dla problemów wynikających z choroby i niepełnosprawności pacjenta,

wykorzystywanie i promowanie standardów obowiązujących w fizjoterapii. Po realizacji prakĘk
studenci dokonują samooceny umiejętrości i kompetencji nabytych w czasie praktyk zawodowych

poprzez wypełnienie odpowiedniego krvestionariusza.

. sy§tem sprawdzania końcowych efektów (proces dyplomowania) - proces dyplomowania

podlega procedurze mającej na celu obiektywną ocenę stopnia przygotowania absolwenta do

wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Na jednolitych studiach magisterskich składowymi egzaminu

dyplońowego są: 1) ocena pracy dyplomowej (recenzje pracy wykonane przez promotora i
recenzenta), 2) egzamin ptalłyczny w formie ,,próby ptacy" tj. sprawdzanie i ocenianie

osiągnięó i kompetencji studentów polegające na wykonarriu c4rnności zawodowych rra całkowicie

wlposazonych stanowiskach pracy, bez symulacji i 3) końcowy egzamin ustny - obrona pracy

dyplomowej, Na studiach II stopnia obowiązują elementy 1 i 3 opisane powyżej. Szczegółowa
procedura egzaminuprakĘcznego znajduje sięw załączonym do Raportu WWSZJK.

WKdsPiJK dokonuje analizy dokumentacji zaliczeń i egzaminów (wzorów zastosowanych

narzędzi weryfikacji), Kryterium oceny jest zgodność zastosowanych sposobów oceny z zapisanymi w
sylabusach, adekwatnośó kryteriów za\iczeniovrrych do zdefiniowanych efektów uczenia się oraz

kompletnośó dokumentacji, trafnośó doboru naruędzi do zdefiniowanych efektów uczenia się. EfekĘ
analizy WKdsPiJK zarlięszcza w protokole pokontrolnym. W ramach procedury kontroli jakości

procesu dyplomowania dokonywana jest ocena losowo wybranych prac dyplomowych (po 2 prace z
kżdej grupy seminaryjnej) po zakończonymprocesie dyplomowania. Oceny dokonuje WKdsPiJK.
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Wnioski ż oceny osiągnięcia efektów uczenia się są przedstawianę nauczycielom i innym osobom

prowadzącym zajęcia dydaktyczne w celu wdrozenia uwag w dalszej pracy oraz są elementem
kompleksowej oceny pracy WNoZprzedstawianej na posiedzeniu Senatu.

10.5. Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznycho w tym studentów,
i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów.
. wydział Nauk o zdrowitt prowadzi systemaĘczną współpracę z3 grupami interesariusąl:
o interesariusze wewnętrzni - nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadące zajęcia -
aczestniczą w licznych konsultacjach indyrvidualnych, zespołowych oruz pracy katedr. Celem tych
dzińań jest doskonalenie procesu ksźałcenia poprzezwdrńanie aktyrvnych metod prowadzenia zajęó

dydaĘcznych, uaktualnianie sylabusów przedmiotów z uulzględnieniem uwag wynikających z
przeprowadzonej weryfikacji efektów ksźałcenia, uczestnictwo we wdrżaniu procedur WWSZJK.
o interesariusze wewnętrzni - studenci oraz §amorząd studencki - aktywnie uczestniczą w
procesie oceny kształcenia i modyfikowania programów.

o interesariusze zewnętrzni - przedstawiciele pracodawców - akvwna wspóĘracę w ramach

zawartych umów i porozumień o współpracy jednostkami społeczno-gospodarcrymi (szczegóĘ
współpracy opisano w Kryterium 6). Stały kontakt z otoczenięm społeczno-gospodarczym poz-walana
analizę aktualnej sytuacji oraz zapotrzebowania rynku pracy. Ważnym źródłem wiedzy są wnioski z
B adcmi a op in i i pr ac odalł c ów.

10.6. §posoby rvykorzystania wynikó w zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych
zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku.

W doskonaleniu programu kształcenia wykorzystane zostĄ zalecenia sformułowane podczas
poprzedniej akredytacji kierunku przezPKA w 2015 roku, jak również opinie pracodawców. Dokonali
oni ana|izy propozycji programu ksźałcenia na jednoliĘch 5-lefirich studiach magisterskich
o profilu praktycznym.

Profii Praktyczny I Ocena progl,amowa I Raport Samooceny I pka.edu.pl 76



Część II. Perspektywy rozwoju kieru

OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYŻSZA

nku studiów

Analiza SWOT programu studiów 
"szczegółowych kryteriów ocenv Dro gramowei

POZYTYWNE NEGATYWNE

o
N!
0}

Bo

>'
N(J

Mocne strony

1. Ponad 20-letrria tradycja w kształceniu
fizj oterapeutów, jedyna uczelnia kształcąca
na tym kierunku w województwie
warmińsko-mazurskim.

2. Własna baza lokalowa - dobrze
wyposazone gabineĘ, pracownie, obiekty
sportowe, biblioteka.

3. Profil praĘczny sfudiów, program
dostosowany do potrzeb rynku pracy,
dobre wyniki egzaminów praktycznych.

4. Stwarzanie możliwości specjalizowania się
w wybranej dziedzinie fizjoter apii.

5. Forma studiów stacjonarna i niestacjonarna
umozliwiają podjęcie studiów osobom o
zr óżnic ow artych oczekiwaniach
i możliwościach.

6. Czołowe miejsce uczelni jako
niepublicznej w Olsztynie i wojewó dztwie.

7. Dobrę wyniki ewaluacji wśród studentów.

Słabe strony

l. Małe zainteresowanie sfudentów
mobilnością, szczególnie wyj azdami na
praktyki zagraniczne,

2. Profil prakĘczny odsuwa na dalszy plan
finansowanie badań naukowych, także z
adzińem sfudentów,

3 . N iewysta rczające zaangażow anie
nauczycieli akademickich w pozyskiwaniu
grantów bńawcrych.

o
N!
(>

c)
N

Jł

X
N
O

Szanse

1. Dobra wspóĘraca z placówkami ochrony
zdrowia umozliwiająca prowadzen ie zajęó
klinicznych i praktyk zawodowych,

2. Szeroki zakres wspóĘracy z otoczeniem
społeczno- gospodarcąym.

3. Dobry poziom rekrutacji na studia pomimo
nżu demograficznego.

4. Wzrost zapotrzebowania na absolwentów
kierunku sfudiów

5. Powiększającasię grupa studentów zza
granicy.

6. Podpisanie umowy o współpracy
naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem
karola wpradze - realna szansa na
większe umiędąmarodowienie procesu
kształcenia.

Zagrożenia

1. Spadek kompetencji osób przyjmowanych
na studia.

2. Trudności w pozyskaniu kadry naukowej
posiadającej co najmniej stopień dr. hab, w
obszarzę nauk medycznych i nauk
o zdrowiu na lokalnym rynku w zakresie
przedmiotów kierunkowych.

3. Zmiany przepisów regulujących
kształcenię fizjoterapeutów, powodujące
permanentnę działania dostosowujące
proces kształcenia do zmian i Ęm samym
utrudniające zachowanie pewnej
stabilizacj i procesu edukacyjnego.

A
(Pieczęó ucz lni)

Olsztyńska Sztfl

,,;:m,
fr

ń ,ff\
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CzęśćlII.Załączniń

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów

Tabela |. Liczba studentów ocenianego kierunku3

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających
rok przeprowadzenia oceny

3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, tata i formy studiów (z uwzględnieniem
tylko §ch poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku).

Poziom
studiów

Rok
studiów

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

2017/
2018

2018/

2019
2019/
2020

2020/202l
2017l
2018

2018/

2019
2019l
2020

2020/2021

I stopnia

I 0 0 0 0 15 0 0 0

il 22 0 0 0 45 12 0 0

III 20 24 0 0 0 43 l0 0

IV 0 0 0 0 0 0 0 0

II stopnia
I 0 0 l07 58 l12 9l 0 0

II 0 0 0 105 lll ll6 88 0

jednolite
studia

magisterskie

I 36 16 66 49 54 45 0 0

il 0 34 11 55 0 35 29 0

ilI 0 0 29 14 0 0 JJ 32
IV 0 0 0 27 0 0 0 29
V 0 0 0 0 0 0 0 0

VI 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem: 78 14 219 308 33l 342 150 6l

poziom studiów
Rok

ukończenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Liczba

studentów,
którzy

rozpoczęli cykl
kształcenia
kończący się

w danym roku

Liczba
absolwentów

w danym roku

Liczba
studentów,

którzy
rozpoczęli cykl

kształcenia
kończący się w
danym roku

Liczba
absolwentów

w danym
roku

I stopnia
20l8 30 18 5l 38
20I9 ,1

JJ 23 73 34
2020 0 0 8 4

II stopnia
20l8 0 0 l05 84
2019 0 0 l10 106
2020 0 0 91 78

jednolite studia
magisterskie

20l8 U 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

Razem: 63 4l 438 344

Profil Praktyczny I Ocena programowa I Raport Samooceny I pka.edu.pl
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiówo poziomie i
profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów (@z. U. poz. 1861 zpóźn. zm).4

o Tabelę należy wlpełnić odrębnie dla kazdego zpoziomów studiów i kazdej z form studiów podlegających ocenie.

Jednolite studia magisterskie stacjonarne - cykl kształcenia 2019-2024 i2Oża-żOż5

Nazwa wskaźnika
Liczba punktów

ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS koniecma do ukończenia studiów na

ocenianym kierunku na danym poziomie
I0/303

Łącnla liczb a go dzn zaj ę ć 5270

Łącnla liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w rarrnch zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób

prowadzących zajęcia
201,2

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom ksźałtującym
umiej ętności praktyczne

181,1

Łącma liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć

zdziedzlny nauk humanisĘczrrych lub nauk społecznych - w prrypadku
kierunków studiów prryporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzń innych

niz odpowiednio nauki humanistyczrre lub naŃi społeczre

22

Łączna liczba punktów ECTS przlporządkowana zajęciom do wyboru 53

Łącma liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 58

Wymiar praktyk zawodowych I690
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednoli§ch studiów

magisterskich Iiczba godzin zajęć z wychowania flzycznego.
60

W pr4,padku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik ksźałcenia na odległość:

Łącnlalicńa godzln zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łącmaliczba godznzajęćna studiach stacjonarnych prowadzonych

z wykorzystaniem metod i technik ksńałcęnia na odległość,
5270l270

Profil Praktyczny I Ocena programowa I RaportSamooceny I pka.edu,pl
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Tebela 3a. Wskaźniki doĘczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i
profilu okreśIone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).s

Jednolite studia magisterskie stacjonarne - cykl kształcenia 2018-2023 i2019-2024

'Tabelę naleĘ wlpełnić odrębnie dla kazdego zpoziomów studiów ikażdęj z form studiów podlegających ocenie.

Nazwa wskaźnika
Liczba punktów

ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i puŃtów ECTS konieczna do ukończenia studiów na

ocenianym kięrunku na danym poziomie
10/30 1

Łąc zna lic zb a go dzrn zaj ę ć 509,1

Łącma liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęó

prowadzonych z bezpośrednim udziałęm nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia

20l

Łącnla liczba punktów ECTS prryporządkowana zajęciom ksżałtuj ąclłn
umiejętności praĘcnle 1 80,1

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramachzajęć

z dziedzlny nauk humanistycznych lub nauk społecznych - w przypadku

kierunków studiów prryporządkowanych do dyscyplin w ramach dziędzln innych
nż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczre

19

Łączna liczba punktów ECTS prryporządkowana zajęciom do wyboru 90

Łącma liczba punktów ECTS prryporządkowana praktykom zawodowym 58

Wymiar praktyk zawodowych l 560

W prąrpadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolĘch studiów
magisterskich liczb a go dzn zajęć z wychowania ftzy cznego.

l0 +70 obóz szkoleniowy

W przypadku prowadzenia zĄęć z wykorzystaniem metod i tecbnik ksńałceńa na odległość:

1. Łącnlalicńa godzln zajęć określona w programię studiów na studiach
stacjonarnych/ Łącanaliczba godzlnzĄęćna studiach stacjonarnych prowadzonych

zwykorzystaniem metod i tecbnik ksźałcenia na odległość.
2. Łącnla|iczba godzln zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacj onamy cW Łącnta liczba godzln zajęć na studiach niestacj onarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik ksźałcenia na odległość,
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Tabela 3b. Wskaźniki doĘczące programu studiów na ocenianym kierunku studiÓwl poziomię i
profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ?7 wrzeŚnia

2018 r. w sprawie studiów (@z. U. poz. 1861 zpóźn.zm.).6

Jednolite studia magisterskie niestacjonarne - cykl kształcenia 2018-2023 iŻ019-Ż024

Nazwa wskaźnika
Liczba punktów

ECTS/Liczba godzin

licrla se-ęstrów i punktów ECTS koniecma do ukończenia studiów na

ocenianlrm kierunku na danym poziomie
l0/30 1

Łącnta |iczb a go dzln zaj ę ć 4|82

-Łączrru 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć

prowadzonych z bezpośrednim udziałemnauczycieli akademickich lub innych osób

prowadzących zajęcia

l64

Łącma liczba punktów ECTS prąporządkowana zajęciom kszałtuj ącym
umiej ętno ści pr al<ty cnle

17l

Łą"rnallcńa punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramachzĄęć

z dziedzlny nauk humanistyczrych lub nauk społecanych - w przypadku

kierunków studiów prryporząĄkowanych do dyscyplin w ramach dziedzn innych

niż odpowiednio naŃi humanisĘczne lub naŃi społeczre

19

Łącntaliczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 90

Łącma liczba punktów ECTS przyporządkowana prakĘkom zawodowym 38

Wymiar prak§k zawodowych 1560

w p.ąpadko stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolĘch studiów

magisterskich |iczba godzln zajęć zwychowania ftrycznego, _
10 +70 obóz szkoleniowy

W prą.padku prowadzenia zajęć zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoŚĆ:

1 . Łą"^1allcńa godzln zajęć określona w programie studiów na studiach

stacjonarnych/ Łącnnliczba godznzajęćna studiach stacjonarnych prowadzonych

z wykorzystaniem metod i technik ksżałcenia na odległość,

Z.Łącznaliczba godzinzajęć określona w programie studiów na studiach

niestacjonarny cW Łącnta|iczba godzn zajęć na studiach niestacjonarnych

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik ksźałcenia na odległość. _

u Tabelę nalezy wlpełnić dla kazdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegąącychjlglĘ,
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Tabela 3c. Wskaźniki doĘczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i
profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 zpóźn. zm).7

Studia magisterskie II stopnia stacjonarne - cykl kształcenia 2019-2021i2020-ż0żż

7 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla kazdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlęgających ocenie.
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Nazwa wskaźnika
Liczba punktów

ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS koniecnlado ukończenia studiów na

ocenianym kieruŃu na danym poziomie
4lI20

Łącnta |iczb a godzln zajęć 1 565

Łącnta liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w rarlachzajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób

prowadzącychzajęcia
60,9

Łącnta liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom ksźałtującym
umiejętności praĘczre

61,6

Łącnta liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramachzajęć

z dziedziny naŃ humanistyczrych lub nauk społecznych - w prąpadku
kierunków studiów prryporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych

nż odpowiednio nauki humanistyczne lub naŃi społeczre

9

Łączna liczba punktów ECTS pr rypor ządkow ana zajęciom do wyboru 42

Łącna liczba punktów ECTS prrryporządkowana praktykom zawodowym 20

Wymiar praĘk zawodowych 600

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednoliĘch studiów

magisterskich liczba godzlnzĄęć z wychowania fizycmego.

W pr4rpadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik ksńałcenia na odległość:

l,Łącmaliczba godztnzajęć określona w programie studiów na studiach

stacjonarnych/ Łącnaliczba godzn zajęć na studiach stacjonarnych prowadzonych

z wykorzystaniem metod i technik ksńŃceniana odległość.

Z.Łącnlaliczba godzn zajęć określona w programie studiów na studiach

niestacj onarny cW Łączna liczba godzln zajęó na studiach niestacj onarnych

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik ksźałcęnia na odległość.
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Tabela 4. Zajęcia/grupy zajęć kształtujących umiejętnoŚci prakĘczne . jednolite StUdia

magisterskie stacjonarne cykl kształcenia 2017 -20ż2 i 2018-2023

P - ĆwiczeniapraĘcarc
k - Ćwiczenia kliniczne
W - Warsztaty
L - Laboratoria
T - ówiczenia treningowe

S - praca samodzielna
Liczby godzin oraz punkty ECTS obejmują zajęcia bezpośrednie otv samodzielną pracę studenta

wykorzystan ą na ksńńcenie praĘczne

Nazrva grupy przedmiotód
przedmiotu

Liczbl
punktów
ECTs

Ogółe
m

liczba
godzin
zajęć

prakty
cznych

Formy zajęć- liczba godzin

P K w L T S

cnupł pnZEDMIoTóW KSZTAŁCEN A OGOLNEGO Z JĘZYKIEM OBCYM
Technolo gia informacyjna l 30 l5 I4

BIIP i ergonomia pracy 0,2 5 5

Psychologia kliniczna i psychoterapia 1 25 15 10

W arsńaĘ psychologiczne 2 49 30 I9

Dydalćyka fizjoterapii |,2 30 l0 ż0

Zdrowie publiczne 0,4 10 l0

Metodologia badan naukowych 0,9 23 l3 10

Metody statystycme 0,6 l6 12 4

Ekonomia i systemy ochrony zdtowia 0,8 25 15 10

Zar ządzanie i marketin g 1 25 15 10

Obóz szkoleniowo-rekreacyjny (letni) /

Obóz szkoleniowy (zimowy)
3,,7 9ż 6 64 22

CnUPł PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Z ZA|<RESU NAUK MEDYCZNYCH
Biologia medycnla 0,4 I2 l0 2

Genetyka człowieka 0,6 17 10 7

Biochemia 0,1 J J

Biofizyka 0,2 6 6

Anatomia prawidłowa człowieka 2,6 65 50 15

Anatomia rad iolo gicmal
Anatomia palpacyjna

0,6 l5 15

Fizjologia człowieka l 29 24 5

Patologia ogólna 0,6 15 5 l0
Biomechanika 1,4 35 30 5

patobiomechanika |,2 Jl 30 7

Kinezjologia 1,2 36 30 6

Antropologia/Metody badań

somatoĘpologiczrych
0,8 20 10 10

Pierwsza pomoc pr zedmedy cntal
Ratownictwo medyczne

0,8 25 10 l0 5
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GRUPA PRZEDMIOTOW KIERUNKOWYCH W ZAKRESIE PODSTAW FIZJOTERAPII
Fizjoterapia ogólna 1,5 45 36 9

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania
ruchu

4 131 30 l0 50 4I

Klnezl,terapia 4,3 l29 99 30

Terapia manualna 7,4 35 30 5

}l{.asaż 1,3 40 30 10

Fizykoterapia 2,3 10 60 10

Balnęoklimatologia i odnowa biologiczna 7,2 35 30 5

Metody specj alne flzjoterapii 4,8 l20 90 30

Adaptowana aktywność flzy czna 1 15 15

Sport osób z niepehrosprawnością 7,2 30 6 l4 10

prcrtetyka i ortotyka 0,8 25 20 5

Fizj oprofi lakĘka i promocj a zdrowia I,2 30 20 l0
GRUPA PRZEDMIOTOW W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KI,INICZNEJ

Kliniczne podstawy fizj oterapii
w psychiatrii

0,2 5 5

Fizjoterapia klinicma w ortopedii,

traumatologii i medycynie sportowej
3,6 89 39 35 l5

F izj oter ap ia kliniczra w reumatolo gii 1,8 44 24 6 l4
Fizjoterapia kliniczna w neurologii i

neurochirurgi i
4 100 45 30 25

Fizjoterapia kliniczna w więku rozwojowlłn 3,6 90 42 15

Fżjoterapia k|lnicma w kardiologii i
kardiochirurgii

3,4 82 8 50 I2 12

Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii )) 55 21 24 10

F izjoterapia kliniczna w chirurgii |,6 40 30 l0
Fizjoterapia kliniczra w ginekologii i

połoznictwie
|,6 40 4 26 10

Fizjoterapia klinicma w pediatrii 2,2 76 45 2| l0
F izj oter apia kliniczrra w geriatrii |,2 30 8 12 l0

Fizjoterapia kliniczra w psychiatrii |,3 29 29

Fizjoterapia kllniczrla w onkologii
i medycyrie paliatywnej

1,6 40 30 10

DiagnosĘka funkcjonalna w dysfunkcjach
narządu ruchu

|,6 40 30 l0

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach
wewnętrmych

)) 55 24 I6 15

Diagnostyka funkcjonalna w wieku
rozwojowym

I,6 40 20 l0 l0

Programowanie rehabilitacj i w dysfunkcjach
narządu ruchu

6,6 165 90 75

Programowanie rehabilitacj i w chorobach

wewnętrmych
4,2 105 80 25

Programowańie rehabilitacji w wieku
rozwojowym

3,/ 80 60 20

FIZJOTERAPIA W ERIATRI (blok przedmiotów do wyboru)

Psychologia rozwojowa 0,3 8 4 4
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]]

Fizjologia starzenia się 0,4 8 8

Choroby wieku podeszłego 0,4 10 10

Fizjoterapia w opiece długoterminowej 0,6 19 15 4

Elementy terap ii zaj ęciowej 1 30 25 5

Adaptowana akłwność flzy czna osób

starszych
|,6 39 25 l4

Geroprofilaklyka 1 24 l5 9

Fizjoterapia indywidualna i grupowa osób

starszych
),) 54 30 24

ż:yrłv ienie o s ób starszych 0,4 10 l0
PRAKTYKI ZAWODOWE

Prakłki zawodowe semestralne
20

600 600

Praktyka dyplomowa ftzjoterapeuĘ czna 38 960 960

EgzaminprakĘcnry 2 2 2

MODUŁ DYPLOMOWY
Praca d;plomowa

i egzamin dyplomowy
15

RAZEM 180,1 4319 921 1938 ,,1) 283 138 76

FIZJOTERAPIA w SPORCIE I REKREACJI (blok przedmiotów do wyboru)

Psychologia spońu 0,4 10 10

Fizjologia wysiłku 0,5 12 8 4

Fizj ologiczne konsekwencj e dopingu 0,4 15 l5

Podstawy treningu sportowego 0,8 20 15 5

DiagnosĘka funkcjonalna w sporcie i
rekreacji

0"7 19 5 l0 4

Trening fuŃcjonalny
i stabilizacyjny

0,6 19 15 4

Mobilizacj a tkanek miękkich 0,8 19 15 4

Masaż sportowy 0,8 19 15 4

Rehabilitacja i prewencja wazów
sportowych

7,6 45 30 15

żywienie w sporcie 0,4 10 10

FIZJOTERAPIA W PEDIATRI (blok przedmiotów do wyboru)

Psychologia rozwojowa 0,3 8 4 4

Fizj oterapia w chorobach geneĘczrych

wieku dziecięcego
I,,1 45 32 13

Diagnostyka i terapia w zaburzeniach

inte gracj i sensomotorycznej
0,6 20 20

Fizjoterapia sportowa dzieci i rŃodzieZ1, 1,2 30 20 10

Fizjoterapia w dysfunkcjach stawów

skroniowo-żuchwowych
0,4 10 10

Trening motoryczny z elementami
gimnastyki korekcyj nej

1 24 20 4

Gry izabavly w gimnastyce korekcyjno-

kompensacyjnej
0,4 l0 l0

§
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@l



OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYŻSZA

Zywienie dzieci i młodzieiry 0,4 10 10

Tabela 4a. Zaięcialgrupy zajęć ksźałtujących umiejętności'prakĘczne - jednolite studia
magisterskie niestacjonarne cykl ksźalcenia 2017 -2022 i 2018-2023

P - Ćwiczen ia pr alśy cnle
k - Ćwiczenia kliniczre
W- Warsźaty
L - Laboratoria
T - ćwiczenia treningowe
S - praca samodzie]na

Liczby godzin oraz punkty ECTS obejmuj ą zajęcia bezpośrednie ortŁ samodzielną pracę studenta wykorzystaną
na kształcenie praktyczre

Nazrva grupy przedmiotód

,. przedmiotu

Liczba
punktów
ECTs

Ogółem
liczba gódzin

zajęć
praktycznych

Formy zajęć - liczba godzin

P K W L T S

GRUPA PRZEDMIOTOW KSZTAŁCENIA OGOLNE( }O Z JĄZYKIEM OBCYM
Technolo gia informacyj na 1 29 10 l9
B}IP i ergonomia pracy 0,2 5 5

Psychologia kliniczna i psychoterapia 1 25 10 15

Warsżaty psychologiczne 2 49 30 19

Dydakiyka fizjoterapii |,2 30 10 20

Zdrowię publicme 0,6 l5 15

Metodologia badań naukowych 0,9 23 8 15

Metody sta§stycme 0,8 20 11 9

Ekonomia i systemy ochrony zdrowia 1 25 l0 15

z ar zadzanie i marketin sO 1 25 10 15

Obóz szkoleniowo-rekreacyjny (letni) /

Obóz szkoleniowy (zimowy)
J,l

92
6 64 22

GRUPA PRZEDMIOTOW PODSTAWOWYCH Z ZAKRESU NA UK MEDYCZNYCH
Biologia medyczna 0,4 l2 l0 2

Genetyka człowięka 0,6 I7 10 7

Biochęmia 0,1 2 2

Biofizvka 0,2 6 6

Anatomia prawidłowa człowieka 2,6 65 40 25

Anatomia r adiolo gic nla l
Anatomia palpacyjna

0,4 l0 10

Fizjologia człowięka 1 30 24 6

Patologia ogólna 0,6 10 4 6

Biomechanika |,2 30 15 15

patobiomechanika 7,2 35 l5 20

Kinezjologia 1 30 15 15

Antropolo giaAvletody badań

somato§pologicmych
0,8 20 10 l0

Pierwsza pomoc przedmedy cznal
Ratownictwo medyczne

0,8 23 10 5 8

GRUPA PRZEDMIOTOW KIERUNKOWYCH W ZAKRES IE PODSTAW F, ZJ01lERAP il
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Fizjoterapia ogólna 1,2 36 24 lZ

Ksźałcenie ruchowe i metodyka navczania
ruchu

3,4 85 10 50 25

Kinezyterapia 3,4 101 6l 40

Terapia manualna |,2 29 20 9

Masuż 1,3 40 20 20

Fizykoterapia )1 ,70 50 20

Balneoklimatologia i odnowa biologicma l 30 20 l0
Metody specjalne fizjoterapii 5) 130 80 50

Adaptowana aktywno ść ftzy cma 1 15 15

Sport osób z niepełnosprawnością 1,4 35 6 I4 15

Protetyka i ortotyka 0,8 25 l5 l0
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia I,2 30 l0 20

CnUPł PRZEDMIOTOW W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ
Kliniczne podstawy fizj oterapii w psychiatrii 0,2 10 10

Fizj oterapia klinicma w ortopedii,

traumatologii i medycynie sportowej
J,Z 20

20

F izjol'rrapia kliniczrra w reumatologii l,"I 42 I6 4 22

Fizj oterap ia kllnicma w neuro lo gii
i neurochirurgii

3,4 85 JJ 21 25

Fizjoterapia klinicma w wieku rozwojowym 3,4 85 30 30 25

Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i
kardiochirurgii

2,8 70 6 35 9 20

Fizjoterapia klinicma w pulmonologii 1,8 45 l4 16 15

F izjoterąia kliniczra w chirurgii 7,4 35 20 15

FŁjoterapia kllnicma w ginekologii i
położrictwie

1,2 30 20 10

F izj oter ap ia kliniczrra w p e diatrii ż 50 18 12 20

Fizjoterapia kliniczna w geriatrii 0,8 20 4 6 l0
Fizj oterapia klinicma w psychiatrii I,2 29 29

Fizjoterapia kliniczra w onkologii
i medycynie paliatywnej

1,4 35 20 15

Diagnostyka funkcj onalna w dysfunkcjach

narządu ruchu
I,4 35 20 15

Diagnostyka fuŃcj onalna w chorobach

wewnętrznych
2 50 18 l2 20

Diagnostyka fuŃcjonalna w wieku
rozwojowym

7,4 35 14 6 15

Programowanie rehńilitacj i w dysfuŃcj ach

narządu ruchu
5,4 135 60 15

Programowanie rehabilitacj i w chorobach

wewnętrzrych
3,4 85 60 25

Programowanie rehabilitacji w wieku
rozwojowym

2,8 70 40 30

FIZJOTERAPIA W GERIATRII (blok przedmiotów do wyboru )

Psychologia rozwojowa 0,3 8 4 4

Fizjologia starzenia się 0,4 8 8
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Choroby wieku podeszłego 0,4 l0 10

Fizjoterapia
w opiece długoterminowej

0,6 19 l0 9

Elementy terapii zaj ęciowej 1,0 30 20 l0
Adaptowana aktywność ftzy czna o sob

starszych
1,6 39 15 24

Geroprofilaktyka 1 24 10 l4
Fizjoterapia indy.widualna i grupowa osób

starszych
)o 50 15 35

Żywienie osób starszych 0,4 l0 10

PRAKTYK] ZAwoDowE

Praktyki zawodowe semestralne
20

600 600

Egzamin praktycnry 2 2 2

Praktyka dyp lomowa ftzj oter ap euĘ c zna 38 960 960

MODUŁ DYPLOMOWY
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 15

RAZEM 17t 3980 617 1766 213 ż16 133 1035

FIZJOTERAPIA W SPORCIE I REKREACJI (blok przedmiotów do wyboru)
Psychologia sportu 0,4 l0 l0
Fizjologia wysiłku 0,5 l2 8 4

Fizj ologiczne konsekwencj e dopingu 0,4 l0 l0
Podstawy treningu sportowego 0,8 l9 10 9

Diagnostyka funkcjonalna w sporcie i
rekreacji

0,7 1,7 4 6 1

Trening fuŃcjonalny
i stabilżacyjny

0,6 l9 10 9

Mobilizacj a tkanęk miękkich 0,8 24 15 9

Masaż sportowy 0,8 24 15 9

Rehabilitacja i prewencja wazów
sportowych

1,6 40 20 20

żywienie
w sporcie

0,4 l0 10

FIZJOTERAPIA W PEDIATRII (blok przedmiotów do wyboru
Psychologia ronvojowa 0,3 8 4 4

Fżjoterapia w chorobach geneĘcmych
wieku dziecięcego

1,7 43 23 20

Diagnostyka i terapia w zabtxzęniach
intepraci i sensomotorycznei

0,6 15 l5

Fizi oterapia sportowa dzięci i młodziężry I,2 30 l5 l5
F izj oterapia w dysfunkcj ach stawów

skroniowo-żuchwowych
0,4 10 10

Trening motoryczny z elęmentami
simnastyki korekcyinei

l 24 15 9

Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjno-
kompensaryjnej

0,4 10 10

Żyw ienie dzieci i rŃodzieZry 0,4 l0 l0
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Tabela Ąb. żajęcialgrupy Ąęó kształtujących umiejętności prakĘaznę - jednolito §tudia
magisterskie stacj onarne cykl kształcenia żOlg-2024 i 2020-2025
P - Ćwiczeni a prakty czne
k - Ćwiczenia kliniczne
W - Warsźaty
L - Laboratoria
T - ćwiczenia treningowe
Z - zajęciapral<Ęczne zdalne
S - praca samodzielna
Liczby godzin oraz punkty ECTS obejmuj ą zajęcia bezpośrednie oraz samodzielną pracę studenta wykorzystaną
na ksźałcenie praktyczre

l ot,szryŃsKA
l szKoŁA wyż3zA
I

Nazwa grupy przedmiotód
przedmiotu

Ogółem
liczba godzin

zajęć
nraktvcznvch

Liczba
punktó

W
ECTs

Formy zaięć - liczba godzin

P K W L T Z s

NAUKI OGOLNE
Technolosia informacyina 24 0,9 15 9

psychologia kliniczna i psychoterapia 25 1 10 15

Warsźaty p sychologiczne 30 |,2 30
Dvdaktvka fizioterapii zJ 0,8 10 13

Zdrowię publicme l4 0,6 10 4

Ekonomia i svstemv ochrony zdrowia 14 0,6 l0 4
Z ar ządzanię i m arketin g 14 0,6 10 4

BIOMEDYCZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII
Biologia medyczna 20 0,8 10 10

Genetyka człowięka l4 0,6 10 4

Biochemia 4 o) 4
Biofizvka 10 0.4 l0

Anatomia prawidłowa człowieka 10 2,8
50

20

Anatomia rudiolo gic nla l
Anatomia palpacyina 25 l 15 10

Fiziolosia człowieka 40 1,6 6 24 10

Patologia ogólna 15 0.6 l5
Biomechanika 45 1,8 30 l5

patobiomechanika 40 1.6 30 l0
Pierwsza pomoc 24 0,96 10 l0 4

PODSTAWY FIZJOTERAPII
Fizjoterapia ogólna 64 2,6 39 10 15

ksźałcenie ruchowe
i metodyka nauczania ruchu

,7I 2,8 10 40 2l

kinezvteraoia 130 5) 105 25
Terapia manualna 35 1,4 30 5

Masaż 3,7 1,5 30 7
Fizykoterapia 75 J 60 15

Balneoklimatologia i odnowa
biologicma

50 2 15 15 20

Metodv speci alne fi zi oterapii l10 4,4 80 30
Adaptowana aktywność ftzy czna 24 1 20 4
sport osób z niepehrosprawnościa 30 |,2 6 I4 10

Protetyka i ortoWka ż5 0.8 20 5

Fizioprofi lakwka i promocia zdrowia 25 1 10 15
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F,IZJOTERAPIA KLtNlcZNA
Kliniczne podstawy fŁjoterapii w
pediatrii i neurologii dziecięcei

l4 0,6 l4

Kliniczne podstawy fizjoterapii
w kardioloeii i kardiochirursii

l0 0,4 10

Klinicznę podstawy fizj oterapii
w pulmonolosii l0 0,6 10

Kliniczne podstawy fizjoterapii
w ginekologii i połomictwie l4 0,6 |4

Kliniczre podstawy faj oter apii
w chirureii

l0 0,6 10

Kliniczne p odstawy ftzj oter apii
w osvchiatrii

15 2,6 15

Kliniczne p odstawy ftzjoter apii
w intens\,.vrmei terapii

15 0,6 15

Kliniczne podstawy fizjoterapii w
oŃologii i medycynię paliatywnei 10 0,6 10

Fżjoterapia kllnicma w ortopedii,
traumatologii

i medycynie sportowei
95 3,6 45 35 l5

Fizioterapia klinicma w reumatologii 44 1.8 24 6 I4
Fizj oterapia kliniczra

w neurologiii neurochirureii
100 4 45 30 25

Fizjoterapia kliniczra w wieku
rozwoiowvm

90 3,6 42 JJ 15

Fizjoterapiakliniczra
w kardioloeii i kardiochirureii

110 4,4 l0 48 I2 40

Fizioterapia klinicma w pulmonologii 55 )) 2l 24 10

Fizioterapia kliniczra w chirurgii 65 2.6 45 20
Fizjoterapia kliniczra w ginekologii i

położictwie 45 ,))
39 6 0

Fizioteraoia kliniczna w pediatrii 55 )) 24 21 10

Fizioterapia kliniczra w geriatrii 55 11 2,7 18 10

Fizioterapia klinicma w psychiatrii 27 0.9 18 9
Fizjoterapia kliniczra w onkologii i

medycrmie paliawwnei 40 1,6 30 l0

Diagnostyka funkcj onalna w
dysfunkci ach narządu ruchu

45 1,8 30 l5

Diagnostyka funkcj onalna
w chorobach wewnętrznych

45 1,8 15 15 15

Diagnostyka funkcj onalna
w wieku rozwoiow],m

42 1,3 20 10 I2

Programowanie rehabilitacj i
w dysfuŃciach narzadu ruchu

125 5 l00 25

Pro gramowanie rehab ilitacj i
w chorobach wewnętrznych

95 3,8 80 15

ProgramorVŁnie rehabilitacj i
w wieku rozwoiowym

80 5,ż 60 20

FIZJOTERAPIA W GERIATRII (b|ok przedmiotów do wyboru)

Psychologia rozwojowa 8 0,3 4 4

Fizjologia starzenia się 8 0,4 8

Choroby wieku podeszłego 10 0,4 10

Fizjoterapia
w opiece dfugoterminowei

34 I,4 l5 l9

Elementy terapii zai ęciowei 29 1 20 9
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Adaptowąna ąktywność ftzy czrn osób
starszych

29 |,2 5 24

Geroprofilakwka I4 0.6 l0 4
F uj oter ap ia indywidualna i grupowa

osób starszych
23 0,9 l5 8

Zyw ienie osób starszych 10 0,4 l0
ME,]|ODOLOGIA BADAN NAUKOWYCH

Metodologia badań naukowych 28 1,1 8 20
Metody staWstyczne I4 0.6 10 4
praca dwlomowa l5

PRAKTYKI ZAWODOWE
prakwki zawodowe semestralne 150 5 l50

300 11 300
320 11 320
320 1l 320
600 20 600

RAZEM 4335 181,1 938 2026 279 244 64 108 67

FIZJOTERAPIA W SPORCIE I REKREACJI blok przedmio lów do wyboru)
Psychologia sporhr 0 0,6 l0
Fizioloeia wvsiłku 2 0,5 8 4

Fizi ologiczne konsekwenci e dopingu 5 0,6 15

Podstawy tręningu sporlowe go 5 0,6 l0 5

Diagnostyka funkcjonalna w sporcie i
rekreacii

27 0,1 6 9 I2

Trening fuŃcjonalny
i stabilizacvinv

I4 0,6 10 4

Mobilizaci a tkanek miękkich I9 0,8 10 9
Masaż sportowy l9 0,6 15 4

Rehabilitacja i prewencja urazów
spońowych

2l 0,8 l5 6

Zvwienie
w sDorcie

10 0,4 10

FIZJOTERAP-IA W PEDIATR I (blok przedmiotów do wyboru)
Psychologia rozwoiowa 8 0,3 4 4

Fizjoterapia w chorobach gene§cmych
wieku dziecięcego

43 |,J 23 20

DiagnosĘlka i terapia w zaburzeniach
integracj i sensomotorycznej

25 l 15 10

Fizjoterapia spoftowa dzięci i młodzieĄ 30 |,2 15 l5

Fizjoterapia w dysfuŃcjach stawów
skroniowo-żuchwowych

10 0,4 10

Trening motoryczny z elementami
eimnastvki korekcvinei

24 1 l5 9

Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjno-
kompensacyinei

24 1 l5 9

Ży,lvienie dzieci
illńodzie4 l0 0,4 10
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Tabelł 4c- Zajęcialgrupy zajęć kształtujących umiejętności prakĘczne - studia magisterskie II
stopnia cykl kształc enia 20t9 -2021 i 2020-2022
P - Ćwiczen ia praktyczne

K - Ćwiczenia kliniczne
W - Warsźaty
L - Laboratoria
T - ówiczenia treningowe
S - praca samodzielna
I:iczby godzin oraz punkty ECTS obejmują zajęcia bezpośrednie oraz samodzielną pracę studenta

wykorzystan ą na ksńałcenie praktyczne

I olszryŃsKAl szKoŁA wyższ^
I

Nazwa grupy przedmiotód
przedmiotu

Liczba
punktów
ECTS

Ogółem
liczba godzin

zajęć
praktycznych

Formy zajęć - liczba godzin

P K W L T S

GRUPA PRZEDMIOTOW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Metodologia badań naukowych 0,3 10 10

Metody statystycme 0,8 20 l6 4

GRUPA PRZEDMIOTOW PODS,TAWowYCH
Genętyka człowieka 0,6 16 4 l2
patobiomechanika I,2 35 20 l5

Higiena i zywienie człowieka
/Dietęwka z elęmentami higieny

1,4 35 l5 20

Podstawy ękonomii i systemów
ochrony zdrowia

0,2 6
2

4

GRUPA PRZEDMIOTOW KIERUNKOwYCH
Metody specj alne ftzjoterapii 2,6 ,78 40 38

Diagnosfka funkcj onalna
i prosramowanie ręhabilitaci i

2 59 22 12 25

Adaptowana aktywność ftzy czna 3,2 95 22 l4 59

Metodyka dyscyplin sportowych
nięoełrosprawnvch

1,5 20 12 8

Dvdaktvka fiziotęrapii l 24 16 8

Protetyka i ortotyka 0,9 22 l0 12

Terapia zaięciowa 1,9 58 30 28

Medycyna fizykalna
i balneoklimatologia

2,6 65 30 20 15

Sport osób niepehrosprawnych 2,6 65 I4 26 25

GRUPA PRZEDMI )ToW SPECJA| NOSCIOWYCH
Anatomia radiologicma/Anatomia

palpacvina |,2 29 10 l9

Neurofizj o lo gia E izj olo gia star zenia
Się

|,2 29 15 l4

Manualne mobilizacj e stawów
/Propedeutyka Funkcj onalnej Terapii

ManualneiGTM)
1,4 34 15 19

PRAK]|YKI ZAWODOWE
Praktyki zawodowe semestralnę 20 600 l50 450

MoD UŁ DYPLOMOWY
Praca dyplomowa i egzamin

dvplomowv
l5

RAZEM 6lo6 1300 )1a 480 99 83 48 3l7
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OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYŻSZA_.::

Tatlela 5. Informacja
jęrykach obcych8

o programach studiódzajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w

*wykłady prowadzone przez wl,kładowców wNoz osw adresowane do studentów wszystkich

poziomów i form studiów. Tematy realizowane w roku akademickim 20żOlżI:

8 Tabelę należy wlpełnić odrębnie dla kazdego z poziomów sfudiów i kżdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację.

Nazrva
programu/zajęćlgrupy

zaięĆ

Forma
realżacji

Semestr
Forma
studiów

Język
wykładowy

Liczba
studentów

(w Ęm
niebędących
obywatelami

polskimi)

Zajęcia dodatkowe*

Wykłady
monograficzne

(4)

1etni wszystkie angielski I4

Data Temat Prowadzący

06.03.20żI
Professional self- governance of physiotherapists

and their competences in thę WCPT
Prof, dr hab. Aleksander Ronikier

06.03.202l
PFPS - is it really a mystery? Different causes,

different protocols.
Dr Ryszard Biernat

2,7.03.202l
Expanding the Role of Physiotherapy in England

and in sweden
Prof. dr hab. Aleksandęr Ronikier

l7.04.202I

Evaluation of Motor skills and patterns of
Movements in Relation to the Physiotherapeutic

Scoliosis Specific Exęrcises for children with

idiopathic scoliosis

Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

08.05,2021
Differences in physical activity among European

50+ populations
Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
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Załączniknr 2. Wykaz materiałów uzupełniających

Cz. I. DokumenĘ dołączone do rapońu §amooc€ny w formie elektronicznej

l. Program studiów

2. obsada zajęónakierunku fajoterapiaw roku akademickim 20201202I

3. Harmono gram zajęćna studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku

akademicliego, * który- przeprowadzana jestocena, dla kazdego z poziomów studiów

4. Charakterystyka nauczycieli akademickich orv innych osób prowadzących zajęcia oraz

opiekunów prac dl,plomowych

5. CharakterysĘka dzińń zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów

i niezgodnośói wskazanycń w zaleceniach o charakterze naprawcĄ/rn sformułowanych

w uzasadnieniu uchwĄ Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów,

która poprzędziłabieżącąocenę oraz przedstawienie i ocena skutków Ęchdzińń.
6. Charakterystyka wl,posażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innYch obiektów,

w którycń ooty*ują się zajęcia ,w:ięarr" z ksńńceniem na ocenianlłn kierunku, a także

informacja o bifilioiece i dostępnych zasobach biblioteczrych i informacyjnych

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, zpodzińem na PoziomY oraz

formy studiów

Wykaz zalączników dod atkowryeh :

Zń. 1, Zarządzenie Rektora żż12019

ZaŁ ż. Uchwała Senatu 4l lż020

Zał.3. Regulamin IOS

Zń.4. Uchwała Senatu 4żlżOż0

Zń.5. Uchwała Senatu 8Clż0I9

Zał. 6. Wydziałowy Wewnętrmy System Zapewntania JakoŚci Ksźałcenia z opisem Procedur

ZŃ.7 .Wykaz szkoleń ,,Warmia możliwości" - kadra

Zał. S. Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami

Zar.9. Wykaz szkoleń ,,Warmia możliwości" - studenci

ZŃ. l 0 . Zarządzenie Rektora 93 lżOż0

Zał. n. Zarządzenie Rektora 57lż020

Zał.12. Uchwała Senatu 3lż0I9

ZŃ. 13 . Zarządzenie Rektora 9 5 l żOż0

Zał. 14, Zarządzenie Rektora 94lż020

Zał, 1 5 . Zarządzenie Rektora I 0żlżOż0

Zń. 1 6. Zarządzenie Rektora 99 l żOż0

Profil Praktyczny I Ocena programowa I RaportSamooceny I pka,edu,pl


