
 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa 
 Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

 
 

Organizacja praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia  
na jednolitych studiach magisterskich 

rok II  

3 semestr – 150 godz.; 4 semestr – 150 godz. 

 
 

Studia stacjonarne weekendowe 

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

2. Miejsce realizacji praktyk w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii: placówki lecznictwa otwartego 
(przychodnie, gabinety fizjoterapii) lub lecznictwa stacjonarnego (szpitale, sanatoria, 
zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze, ośrodki rehabilitacyjne). 

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

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

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

6. Realizacja praktyki zgodnie z terminem określonym w podaniu. 

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

 
Studia stacjonarne 

1. Zapisy na praktyki w wytypowanych placówkach – do 15 grudnia 2021 r. w Dziekanacie WNoZ. 

2. Miejsce realizacji praktyk w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii: placówki lecznictwa otwartego 
(przychodnie, gabinety fizjoterapii) lub lecznictwa stacjonarnego (szpitale, sanatoria, 
zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze, ośrodki rehabilitacyjne). 

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

4. Karty Praktyki studenci odbierają w Dziekanacie WNoZ.  

5. Realizacja praktyki zgodnie z harmonogramem. 

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



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

imię, nazwisko studenta 

 

………………………….……. 

rok, tryb, stopień studiów 

 

…………………………..…. 

nr telefonu studenta 

 

 

Kierownik praktyk z fizjoterapii - jednolite 

studia magisterskie 

Mgr Mateusz Worobel 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej  
 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

     Z poważaniem 

 

……………………….. 
podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROK II 

 

Praktyka zawodowa w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, fizjoterapii klinicznej  
semestr 3, 4 – 300 godzin (11 ECTS) 

KINEZYTERAPIA – 100 godzin 
L.p. 

Wykaz umiejętności praktycznych 
Potwierdzenie możliwości 

realizacji praktyki  

1 

Podstawowe testy funkcjonalne – ocena siły mięśniowej, testy mięśniowe, testy 

ruchomości kręgosłupa (test Schobera, test palce-podłoga, Sit and Reach test), 
postawy ciała (ścienny Degi, Thomasa, SLR), pomiary długości i obwodów 

kończyn, pomiary zakresów ruchomości stawów. 

 

2 
Prowadzenie ćwiczeń: biernych, redresyjnych, czynno-biernych, 

samowspomaganych, w odciążeniu, wolnych, oporowych, izometrycznych. 

 

3 
Ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i synergistyczne, poizometryczna relaksacja 
mięśni, ćwiczenia czynności samoobsługi. 

 

4 Umiejętność zastosowania wyciągów.  

5 Pionizacja chorego i reedukacja chodu.  

6 Prowadzenie kinezyterapii przeciwodleżynowej.  

7 Prowadzenie ćwiczeń ogólnokondycyjnych w grupie osób dorosłych.  
 

FIZYKOTERAPIA – 100 godzin 

L.p. Wykaz umiejętności praktycznych 
Potwierdzenie możliwości 

realizacji praktyki 

1 Zabiegi miejscowe ciepłem i zabiegi krioterapeutyczne.  

2 
Światłolecznictwo - zabiegi światłem i promieniami podczerwonymi (lampa 

Sollux); zabiegi promieniami UV. 

 

3 Światłolecznictwo – zabiegi światłem spolaryzowanym, ledowym  

4 Laseroterapia.  

5 Elektroterapia – galwanizacja, jonizacja.  

6 
Zabiegi prądami impulsowymi niskiej częstotliwości (diadynamiczne DD, 

izodynamiczne, TENS, prądy Kotza, tonoliza). 

 

7 Zabiegi prądami średniej częstotliwości - prądy interferencyjne (Nemeca).  

8 Zabiegi polem elektromagnetycznym (DKF, TERAPULS, MAGNETRONIK).  

9 Zabiegi UD i fonoforezy.  

10 Zabiegi hydroterapii (masaż podwodny, masaże wirowe kkd i kkg).  

 

FIZJOTERAPIA KLINICZNA – 100 godzin 
P 

L.p. Wykaz umiejętności praktycznych 
Potwierdzenie możliwości 

realizacji praktyki 

1 
Program fizjoterapii przed- i pooperacyjnej w leczeniu chirurgicznym chorób 
naczyniowych, po operacjach w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej. 

 

2 
Program usprawniania po mastektomii – okres szpitalny. Edukacja pacjentek 
w zakresie profilaktyki przeciwobrzękowej. 

 

3 
Program fizjoterapii pacjentów z nowotworami układu moczowo-płciowego 
w okresie szpitalnym. 

 

 Program rehabilitacji szpitalnej po leczeniu operacyjnym raka płuc.  

5 
Program usprawniania pacjentów z niedowładami i porażeniami w wyniku 
przerzutów nowotworów. 

 

6 Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacjach ginekologicznych.  

7 Program fizjoterapii po leczeniu operacyjnym nowotworów tkane miękkich.  

8 
Rehabilitacja pulmonologiczna – inhalacje, trening fizyczny, toaleta drzewa 
oskrzelowego 

 

9 Opieka paliatywna  

10 
Zalecenia fizjoprofilaktyczne na okres poszpitalny dla pacjentów leczonych 

chirurgicznie 

 

11 
Program fizjoterapii przed- i pooperacyjnej w leczeniu chirurgicznym chorób 

naczyniowych, po operacjach w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej. 

 

 


