Olsztyńska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk o Zdrowiu
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia
obowiązujący na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych zgodnie
ze standardem kształcenia

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika
medycznego (Dz. U. poz. 1573, Zał. Nr 7) Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015, poz. 1994, Art. 13.1,
pkt 3, 1a)

Regulamin Studiów – Zał. Nr 1 do Uchwały Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J.
Rusieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. (§ 5 pkt. 1,3)
1. Wymiar praktyki zawodowej to minimum 1560 godzin dydaktycznych (1 godzina
dydaktyczna = 45 min). Praktykom przypisuje się 58 punktów ECTS.
2. Praktykant odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem
dni wolnych od pracy.
3. Praktyka z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu odbywa się po zrealizowaniu
zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii i masażu. W ramach tej praktyki student wykonuje określone czynności
z udziałem pacjenta pod nadzorem opiekuna praktyk.
4. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych, w tym osób
starszych, odbywa się po zrealizowaniu zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów
uczenia się w kategorii umiejętności wykonywania określonych czynności
fizjoterapeutycznych z dziećmi i osobami dorosłymi, w tym osobami starszymi,
posiadającymi różne dysfunkcje.
5. Praktyki fizjoterapeutyczne odbywają się w oparciu o bazę dydaktyczną uczelni oraz
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła
umowy lub porozumienia w tym zakresie.
6. Praktyki fizjoterapeutyczne są realizowane pod kierunkiem fizjoterapeuty, z tym że
praktyka asystencka może być realizowana pod kierunkiem lekarza rehabilitacji.
7. Nadzór nad prowadzeniem praktyk sprawuje kierownik praktyk z uczelni.
8. Szczegółowy program praktyk jest zawarty w sylabusach przedmiotu praktyki zawodowe.
9. Studenta realizującego praktyki zawodowe obowiązuje:
- Przygotowanie teoretyczne zgodne z programem i założonymi celami kształcenia
praktycznego.
- Kształtowanie umiejętności zawodowych.
- Punktualne przychodzenie na zajęcia oraz realizacja zajęć w pełnym wymiarze godzin
przewidzianym w programie nauczania. Spóźnienie/spóźnienia mogą stanowić
podstawę do odmowy przyjęcia studenta na zajęcia.

Systematyczne i aktywne uczestnictwo na zajęciach. Na praktyce zawodowej
obowiązuje 100% frekwencja. Usprawiedliwione będą tylko nieobecności
uzasadnione i udokumentowane (zwolnienia lekarskie) przy czym nieobecności należy
odpracować w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk.
- Noszenie odzieży ochronnej, obuwia na zmianę, identyfikatora. Braki
w umundurowaniu stanowią podstawę do odmówienia przyjęcia studenta na zajęcia.
- Bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu realizacji kształcenia praktycznego.
- Zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie regulaminu zakładu, na terenie którego
odbywa się kształcenie praktyczne oraz korzystanie z instrukcji i zarządzeń
wewnętrznych danej jednostki organizacyjnej.
- Udział w szkoleniu i bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, zasad ergonomii pracy
oraz zasad reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie danego zakładu.
- Zakaz opuszczania stanowiska pracy bez zgody opiekuna praktyki.
- Przestrzeganie praw pacjenta a w szczególności zachowanie w tajemnicy informacji o
pacjencie i jego rodzinie uzyskanych w trakcie kształcenia praktycznego w danym
zakładzie.
- Dbanie o bezpieczeństwo pacjentów.
- Przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do pacjentów i ich rodzin,
personelu, opiekunów kształcenia praktycznego, koleżanek i kolegów.
- Dbanie o powierzony sprzęt i używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
-

10.
-

Student realizujący kształcenie praktyczne ma prawo do:
Dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
Warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności
osobistej.
Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym.
Konsultacji i pomocy koordynatora kształcenia podczas realizacji całego procesu
kształcenia praktycznego.
Konsultacji i pomocy opiekuna praktyk.
Obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny.
Pomocy w przypadku trudności w nauce /kształtowaniu umiejętności praktycznych.
Przerwy na posiłek (20 min.) w wyznaczonym przez nauczyciela/opiekuna praktyki
czasie i miejscu.

11. Końcowego zaliczenia praktyk na danym roku studiów dokonuje kierownik praktyk
wyznaczony przez dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu OSW. Podstawą zaliczenia jest
poprawne wykonanie przez studenta procedur fizjoterapeutycznych wymienionych w
kartach praktyk, poświadczone podpisem opiekuna, oraz opinia opiekuna
uwzględniająca kompetencje społeczne.
12. Kryteria oceny umiejętności studenta
Pod pojęciem umiejętności zawodowych należy rozumieć umiejętności intelektualne,
praktyczne, postawę studenta.
W ocenie umiejętności intelektualnych należy uwzględnić:
- wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym,
- łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi,
- wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu.
W ocenie umiejętności praktycznych należy uwzględnić umiejętność:
- współpracy w zespole terapeutycznym,
- komunikowania z pacjentem, rodziną,
- oceny stanu i rozpoznania problemów pacjenta,

- planowania działań, realizacji i oceny opieki fizjoterapeutycznej
- umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i rehabilitacyjnych.
W ocenie postawy należy uwzględnić:
- przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego,
- stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, stosunek studenta do personelu,
koleżanek, kolegów,
- postawę studenta wobec nauki i zawodu.

Harmonogram praktyk fizjoterapeutycznych (zał. 7)
Zakres
praktyk
fizjoterapeutycznyc
h
Praktyka asystencka

Termin praktyk

Liczba
godzin

Liczba
punktów
ECTS

nie wcześniej niż po
drugim semestrze studiów

150

5

Wakacyjna praktyka z kinezyterapii

nie wcześniej niż po
czwartym semestrze
studiów

300

11

Praktyka z fizjoterapii klinicznej,
fizykoterapii i masażu

nie wcześniej niż w trakcie
piątego semestru studiów

100

4

Wakacyjna praktyka profilowana –
wybieralna

nie wcześniej niż po
szóstym semestrze studiów

200

7

Praktyka z fizjoterapii klinicznej,
fizykoterapii i masażu

nie wcześniej niż w trakcie
siódmego semestru
studiów

100

4

Wakacyjna praktyka profilowana –
wybieralna

nie wcześniej niż po
ósmym semestrze studiów

200

7

Praktyka z fizjoterapii klinicznej,
fizykoterapii i masażu –
praktyka semestralna

w trakcie dziesiątego
semestru studiów

510

20

1560

58

Łącznie

