
OPIS PROGRAMU DLA KIERUNKU STUDIÓW 2022-2023 
 FIZJOTERAPIA  

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE  
 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW 

Wydział prowadzący studia: Wydział Nauk o Człowieku 

1.1 Nazwa programu/kierunku studiów Fizjoterapia  
1.2 Poziom studiów jednolite studia magisterskie- 10 semetrów 
1.3 Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 PRK 
1.4 Profil studiów  praktyczny 

1.5 Forma studiów 
studia stacjonarne,  
studia niestacjonarne 

1.6 Liczba semestrów i punktów ECTS 
konieczna do ukończenia studiów 

liczba semestrów – 10 
liczba punktów ECTS – 300 

1.7 Łączna liczba godzin zajęć 
dydaktycznych na studiach 
stacjonarnych/niestacjonarnych 

studia stacjonarne – 3760 
studia niestacjonarne – 3700 

1.8 Łączna liczba ECTS  zajęć z dziedziny 
nauk humanistycznych lub społecznych 

16 ECTS - 5% 

1.9 Tytuł zawodowy nadany 
absolwentom, 
KOD ISCED. 
Opis syntetyczny charakterystyk 
zawodowych 

Magister Fijozeterapii; KOD ISCED: 0915 
Absolwent studiów jednolitych magisterskich w zakresie fizjoterapii uzyskuje tytuł 
zawodowy magistra bez prawa wykonywania zawodu, z kolei posiada prawo do 
przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.  
 
Absolwent jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku 
Fizjoterapia będzie gotów do podjęcia pracy zawodowej w:  

 publicznych i niepublicznych placo wkach ochrony zdrowia,  
 szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i dorosłych,  
 zakładach rehabilitacyjnych, opiekun czych, pielęgnacyjnych 
 domach pomocy społecznej,  
 hospicjach, 
 s rodowiskowej opiece nad chorymi w domu,  
 prywatnych i publicznych gabinetach fizjoterapeutycznych 
 klinikach rehabilitacyjnych,  
 os rodkach dla oso b niepełnosprawnych, 
 os rodkach sportowych, rekreacyjnych,  
 Wellness&SPA,  
 klubach fitness, 
 instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z 

zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu,  
 w placo wkach os wiatowych: szkołach, uczelniach, instytucjach badawczo-

rozwojowych oraz w administracji rządowej i samorządowej. 
 
Jednolite studia magisterskie pozwalają na nabycie pogłębionej wiedzy, wykształcenie 
umiejętności i zbudowanie kompetencji potrzebnych do sprawnego korzystania z 
dorobku fizjoterapii w wykonywaniu zawodu. Dodatkowo absolwenci są szczególnie 
przygotowani do potrzeb rynku pracy za sprawą zaproponowanych specjalności 
zgodnych z aktualnymi trendami w zawodzie:  

 Fizjoterapia w opiece geriatrycznej 
 Fizjoterapia w sporcie 

które zwiększają ich szansę na pozyskanie zatrudnienia w różnych dziedzinach 
związanych z naukami o zdrowiu i naukami medycznych. 

2. OKREŚLONE W PROGRAMIE STUDIÓW EFEKTY UCZENIA SIĘ I PRZYPISANIE DYSCYPLIN NAUKOWYCH  

2.1 Przypisanie dyscyplin naukowych 
Dziedzina nauk społecznych  

Lp. Nazwa dyscypliny naukowej Liczba punktów ECTS % 

1. Nauki o zdrowiu-dyscyplina wiodąca 267 ECTS 89% 

2. Nauki medyczne 33 ECTS 11% 

Razem ilość ECTS i procent ECTS w programie studiów 300 ECTS 100 % 

Nazwa 
kierunku: 

FIZJOTERAPIA 



   
   

3. WYKAZ ZAJĘĆ LUB GRUP ZAJĘĆ, SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW 

3.1 

Zajęcia lub  
grupy zajęć  

wraz z 
przypisanymi  

do nich  
punktami ECTS 

Kod zajęć 
na studiach 

stacjonarnych 

Wykaz zajęć dla kierunku FIJZOTERAPIA 
 jednolite studia magisterskie 

ECTS 

A: Biomedyczne podstawy fizjoterapii 25 

N-2-S-FIZ-A-1 Anatomia: prawidłowa, funkcjonalna, palpacyjna i obrazowa 8 

N-2-S-FIZ-A-2 Nauki biomedyczne: Biologia medyczna, Genetyka, Biochemia 4 

N-2-S-FIZ-A-3 
Fizjologia: fizjologia ogo lna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia 
bo lu, diagnostyka fizjologiczna 

4 

N-2-S-FIZ-A-4 Farmakologia w fizjoterapii  1 
N-2-S-FIZ-A-5 Biofizyka 2 

N-2-S-FIZ-A-6 
Biomechanika: Biomechanika stosowana z elementami ergonomii, 
biomechanika kliniczna 

3 

N-2-S-FIZ-A-7 Patologia ogo lna  2 
N-2-S-FIZ-A-8 Pierwsza pomoc przedmedyczna  1 

B: Nauki ogólne 18 

N-2-S-FIZ-B-9 
Moduł ogo lny: BHP, Podstawy prawa (prawo własnos ci 
intelektualnej, prawo medyczne, prawo cywilne, prawo pracy), 
Biblioteka, Technologia informatyczna 

2 

N-2-S-FIZ-B-10a,b Język obcy (angielski, rosyjski) 8 

N-2-S-FIZ-B-11 
Moduł społeczno-humanistyczny podstawowy: Socjologia ogo lna i 
niepełnosprawnos ci, Psychologia ogo lna, Pedagogika ogo lna i 
specjalna, Filozofia i Bioetyka  

3 

N-2-S-FIZ-B-12 Wychowanie fizyczne  0 
N-2-S-FIZ-B-13 Historia fizjoterapii 1 
N-2-S-FIZ-B-14 Dydaktyka fizjoterapii 1 

N-2-S-FIZ-B-15 
Edukacja Zdrowotna: Zdrowie publiczne, demografia i  
epidemiologia 

1 

N-2-S-FIZ-B-16 
Moduł społeczno-humanistyczny zaawansowany: Psychologia 
kliniczna i psychoterapia, Komunikacja kliniczna 

1 

N-2-S-FIZ-B-17 
Ekonomia i  systemy ochrony zdrowia oraz zarządzanie i marketing  
- (w języku angielskim, rosyjskim) 

1 

C: Podstawy fizjoterapii 45 

N-2-S-FIZ-C-18 Fizjoterapia ogo lna 3 
N-2-S-FIZ-C-19 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 2 
N-2-S-FIZ-C-20 Kinezyterpia 8 
N-2-S-FIZ-C-21 Terapia manualna 6 

N-2-S-FIZ-C-22 
Medycyna fizykalna: Medycyna fizykalna - fizykoterapia,  
balneoklimatologia i odnowa biologiczna 

7 

N-2-S-FIZ-C-23 Masaz  4 
N-2-S-FIZ-C-24 Adaptowana aktywos c  fizyczna 2 
N-2-S-FIZ-C-25 Sport oso b z niepełnopsrawnoscią 1 
N-2-S-FIZ-C-26 Wyroby medyczne i zaopatrzenie ortopedyczne 2 
N-2-S-FIZ-C-27 Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia 1 

N-2-S-FIZ-C-28 
Metody specjalne  w fizjoterapii: reedukacja posturalna, reedukacja 
nerwowo-mięs niowa, neurorehabilitacja, terapia neurorozwojowa 

9 

D: Fizjoterapia kliniczna 99 

N-2-S-FIZ-D-29 
Diagnostyka w fizjoterapii I: Diagnostyka funkcjonalna w 
dysfunkcjach układu ruchu,  

5 

N-2-S-FIZ-D-30 
Diagnostyka w fizjoterapii II: Diagnoza funkcjonalna w chorobach 
wewnętrznych, Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym 

6 



N-2-S-FIZ-D-31 
Planowanie fizjoterapii: Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach 
układu ruchu, Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, 
planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym 

11 

N-2-S-FIZ-D-32 
Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii: Kliniczne podstawy 
fizjoterapii w ortopedii i traumatologii, Fizjoterapia kliniczna w 
dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii i traumatologii 

10 

N-2-S-FIZ-D-33 
Fizjoterapia w medycynie sportowej: Kliniczne podstawy fizjoterapii 
w medycynie sportowej, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu 
ruchu w medycynie sportowej 

6 

N-2-S-FIZ-D-34 
Fizjoterapia w reumatologii: Kliniczne podstawy fizjoterapii w 
reumatologii, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w 
reumatologii 

6 

N-2-S-FIZ-D-35 
Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii: Kliniczne podstawy 
fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii, Fizjoterapia w chorobach 
wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii 

6 

N-2-S-FIZ-D-36 
Fizjoterapia w pulmonologii: Kliniczne podstawy fizjoterapii w 
pulmonologii, Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w 
pulmonologii 

4 

N-2-S-FIZ-D-37 
Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii: Kliniczne podstawy 
fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii, Fizjoterapia kliniczna w 
dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i neurochirurgii 

6 

N-2-S-FIZ-D-38 

Fizjoterapia w pediatrii i neurologii dziecięcej: Kliniczne podstawy 
fizjoterapii w pediatrii, Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii 
dziecięcej, Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w pediatrii, 
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w wieku 
rozwojowym 

9 

N-2-S-FIZ-D-39 
Fizjoterapia w geriatrii: Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii, 
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w geriatrii 

7 

N-2-S-FIZ-D-40 

Fizjoterapia w intensywnej terapii, onkologii i medycynie 
paliatywnej: Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii, 
Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej, 
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie 
paliatywnej 

7 

N-2-S-FIZ-D-41 
Fizjoterapia w psychiatrii: Kliniczne podstawy fizjoterapii w 
psychiatrii, Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w psychiatrii 

4 

N-2-S-FIZ-D-42 
Fizjoterapia w chirurgii: Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii, 
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w chirurgii 

7 

N-2-S-FIZ-D-43 
Fizjoterapia w połoz nictwie i ginekologii: Kliniczne podstawy 
fizjoterapii w ginekologii i połoz nictwie, Fizjoterapia w chorobach 
wewnętrznych w ginekologii i połoz nictwie 

5 

E: Metodologia badań naukowych 25 

N-2-S-FIZ-E-44 Metodologia badan  naukowych  2 
N-2-S-FIZ-E-45 Podstawy statystyki w badaniach naukowych 1 
N-2-S-FIZ-E-46 Seminarium magisterskie 22 

F: Praktyki fizjoterapeutyczne 58 

N-2-S-FIZ-F-47 Praktyka asystencka 5 
N-2-S-FIZ-F-48 Wakacyjne praktyka z kinezyterapii 11 

N-2-S-FIZ-F-49 
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masaz u (w trakcie 
semestru) 

4 

N-2-S-FIZ-F-50 Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna 7 

N-2-S-FIZ-F-51 
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masaz u (w trakcie 
semestru) 

4 

N-2-S-FIZ-F-52 Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna 7 

N-2-S-FIZ-F-53 
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masaz u - praktyka 
semestralna 

20 

N-2-S-FIZ-F-47 Praktyka asystencka 7 
N-2-S-FIZ-F-48 Wakacyjne praktyka z kinezyterapii 4 



 

G: Autorska oferta Uczelni 12 

N-2-S-FIZ-G-54 Kinezjologia 2 
N-2-S-FIZ-G-55 Techniki pracy umysłowej 1 
N-2-S-FIZ-G-56 Strategie i metody radzenia sobie ze stresem w pracy fizjoterapeuty 1 
N-2-S-FIZ-G-57 Ergonomia i BHP w fizjoterapii 2 
N-2-S-FIZ-G-58 Kurs interpretacji EKG w zastosowaniu w fizjoterapii 1 
N-2-S-FIZ-G-59 Dokumentowanie procesu fizjoterapii 1 
N-2-S-FIZ-G-60 Elementy terapii zajęciowej 1 
N-2-S-FIZ-G-61 Język migowy 2 
N-2-S-FIZ-G-62 Klasyfikacja ICF (w języku angielskim, rosyjskim) 1 

G1. Autorska oferta Uczelni- Fizjoterapia w sporcie 12 

N-2-S-FIZ-G1-63 Dietetyka i suplementacja w sporcie 3 
N-2-S-FIZ-G1-64 Trening personalny 3 
N-2-S-FIZ-G1-65 Kurs rolowania z elementami terapii tkanek miękkich  3 
N-2-S-FIZ-G1-66 Aktywnos c  terapeutyczna w s rodowisku wodnym  3 
N-2-S-FIZ-G1-67 Kinesiology Taping  3 
N-2-S-FIZ-G1-68 Psychologia w sporcie 3 

G2. Autorska oferta Uczelni- Fizjoterapia w opiece geriatrycznej 12 

N-2-S-FIZ-G2-63 Polityka i pomoc społeczna  3 

N-2-S-FIZ-G2-64 
Rehabilitacja proceso w poznawczych z wykorzystaniem systemo w 
informatycznych  

3 

N-2-S-FIZ-G2-65 Rehabilitacja w warunkach domowych oso b w podeszłym wiek 3 
N-2-S-FIZ-G2-66 Leczenie dietetyczne oso b starszych 3 
N-2-S-FIZ-G2-67 Aktywnos c  terapeutyczna w s rodowisku wodnym  3 
N-2-S-FIZ-G2-68 Gerontologia 3 
OGÓŁEM PUNKTÓW ECTS 300 

3.2. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA ZAJĘĆ KSZTAŁTUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE, LICZBA 
ECTS DLA KIERUNKU STUDIÓW O PROFILU PRAKTYCZNYM 
Program studiów dla kierunku Fizjoterapia jednolite studia magisterskie zawiera 8 grup zajęć tematycznych 
obejmujących swoim zakresem również przygotowanie do praktycznego wykonywania zwodu. Za ich zrealizowanie 
student otrzymuje łącznie 219 punktów ECTS, co stanowi 73% ogólnej liczy punktów ECTS.  Wykaz tych zajęć znajduje 
się w poniższej tabeli: 

Grupa 
zajęć 

Wykaz przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne ECTS 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 

A. Biomedyczne podstawy fizjoterapii 11 

B. Nauki ogólne 12 

C. Podstawy fizjoterapii 28 

D. Fizjoterapia kliniczna 63 

E. Metodologia badan naukowych 25 

F. Praktyki fizjoterapeutyczne 58 

G. Autorska oferta Uczelni 10 

G1. Autorska oferta Uczelni – Fizjoterapia w sporcie 12 

G2. Autorska oferta Uczelni - Fizjoterapia w geriatrii 12 

OGÓŁEM ILOŚĆ PUNKTÓW ECTS 219 
 

4. WYBÓR MODUŁÓW ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW ZAWARTYCH W PROGRAMIE STUDIÓW 
Moduły/przedmioty zajęć do wyboru obejmują: 
 Lektoraty z języków obcych z elementami języka specjalistycznego – 8 punktów ECTS; 
 Metodologia badań własnych – 25 ECTS; 
 Klasyfikacja ICF (w języku obcym) – 1 ECTS; 
 Ekonomia i systemy ochrony zdrowia oraz zarządzanie i marketing (w języku obcym) 1 ECTS  
 Autorska oferta Uczelni (Specjalność Fizjoterapia w sporcie; Fizjoterapia w opiece geriatrycznej) – 18 ECTS; 
 Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna 14 ECTS  



Stanowią one razem 67 punktów ECTS, co daje 22 % ogólnej sumy punktów ECTS przypisanych zarówno do kierunku 
na studiach stacjonarnych jak i na studiach niestacjonarnych. 

5. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH, LICZBA ECTS DLA KIERUNKU 
STUDIÓW O PROFILU PRAKTYCZNYM 

Praktykom zawodowym przypisano łącznie 58 ECTS i będą one realizowane na przestrzeni 7 semestro w w trakcie 
toku studio w. Rozkład punkto w ECTS:  

 III Semestr - 5 ECTS Praktyka asystencka  
 IV Semestr - 11 ECTS Wakacyjna praktyka z kinezjoterapii 
 V Semestr - 4 ECTS Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu 
 VI Semestr - 7 ECTS Wakacyjna praktyka profilowana –wybieralna 
 VII Semestr - 4 ECTS Praktyka z fizjoterapii klinicznej – fizykoterapii i masażu 
 VIII Semestr - 7 ECTS Wakacyjna praktyka profilowana –wybieralna 
 X Semestr - 20 ECTS Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu –praktyka semestralna 

Sposoby i możliwości realizacji praktyk studenckich na Uczelni, tj.:  
1. Praktyka realizowana w wybranej przez studenta podmiocie, zaaranz owana samodzielnie przez Studenta; 
2. Praktyka organizowana przez Uczelnię. 

6. OPIS WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW 

7.1 

Sposób 
organizacji i 

realizacji 
procesu 

kształcenia 

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia jednolite studia magisterskie trwa 10 semestrów i 
obejmuje łącznie na studiach stacjonarnych 3760 godz. w bezpośrednim kontakcie z 
nauczycielem oraz 3700 godz. na studiach niestacjonarnych (oraz w obu przypadkach 
1560 godzin praktyki zawodowe).  

7.2 

Prowadzenie 
zajęć 

kształtujących 
wiedzę i 

umiejętności 
związane z 

działalnością 
naukową 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów o 
profilu praktycznym, są prowadzone: 
1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej z 
wykorzystaniem infrastruktury podmiotów medycznych, z którymi Uczelnia nawiązała 
współprace; 
2) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. 
Do powyższego służą między innymi laboratoria funkcjonujące na Uczelni:  
Pracownia biomechaniki, Pracownia Biochemiczna Laboratoria Anatomii, Pracownia 
masażu, Pracownia kinezyterapii, Pracownia medycyny ratunkowej w ramach CSM, 
Pracownia fizjologii wysiłku fizycznego i diagnostyki sportowej,  

 

Absolwenci zostaną wyposaz ani w wiedzę i nabędą umiejętnos ci, kompetencje niezbędne 

do zdania Pan stwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) okres lonego Ustawą z 

dnia 25 wrzes nia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Pan stwowego Egzaminu 

Fizjoterapeutycznego.  

 

Specjalności:  

1. Fizjoterapia w sporcie. 

Fizjoterapia sportowa jest szybko rozwijającą się specjalizacją w dziedzinie 

rehabilitacji, a fizjoterapeuci coraz częściej angażują się w zarządzanie różnymi 

problemami sportowców. Absolwent wskazanej specjalności przygotowany 

będzie do prowadzenia fizjoterapii osób uprawiających sport.   

Absolwent będzie potrafił:  



 podejmować działania promujące zdrowy styl życia na różnych poziomach 

oraz zaprojektować program profilaktyczny dla sportowców z 

uwzględnieniem płci, stanu zdrowia oraz warunków sportowca oraz  

aktywności fizycznej, 

 dobierać formę aktywności fizycznej oraz realizować zajęcia sportowe, 

rekreacyjne, zdrowotne pod kątem potrzeb rozwojowych człowieka, 

 wykonać terapię i przeprowadzić instruktaż dotyczący korzystania przez 

sportowca z rolera, 

 konstruować trening medyczny, w tym różnorodne ćwiczenia, 

dostosowywać poszczególne ćwiczenia do potrzeb ćwiczących, dobrać 

odpowiednie przyrządy i przybory do ćwiczeń ruchowych oraz stopniować 

trudność wykonywanych ćwiczeń, 

 zaplanować, dobrać i wykonać zabiegi z zakresu specjalnych metod 

fizjoterapii - kinesiology tapingu. 

 

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat: 

 kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawnos ci oraz 

wydolnos ci sportowcom, utraconej lub obniz onej wskutek ro z nych choro b 

lub urazo w, a takz e zasady promocji zdrowia – w stopniu zaawansowanym, 

 suplemento w diety, podziału, roli z ywieniowej, bezpieczen stwa i 

efektywnos ci stosowania, 

 zasad, form, s rodko w i metod treningu oraz czynniko w warunkujących 

rozwo j sportu rekreacyjnego i kwalifikowanego, 

 włas ciwos ci terapeutycznych danej terapii, ro z nic między PIR, 

stretchingiem statycznym, stretchingiem dynamicznym 

 wskazan  i przeciwwskazan  do stosowania zabiego w z zakresu fizykoterapii, 

balneoklimatologii oraz odnowy biologicznej w tym terepii z 

wykorzystaniem s rodowiska wodnego 

 wskazan  i przeciwwskazan  do stosowania specjalnych metod fizjoterapii- 

kinesiology tapingu 

 

2. Fizjoterapia w opiece geriatrycznej. 



Niestety, problem deficytów ruchowych i starzenia się społeczeństw stale 

narasta. Co za tym idzie, w fizjoterapii wyłonił się nowy nurt – fizjoterapia w 

geriatrii. Jej celem jest usprawnianie i poprawa funkcjonowania osób starszych 

w społeczeństwie. Absolwent wskazanej specjalności przygotowany będzie do 

prowadzenia fizjoterapii osób starszych.  

Absolwent będzie potrafił:  

 dokonać obserwacji, interpretacji zjawisk, identyfikacji problemów 

dotyczących starzenia się społeczeństwa, analizować ich powiązania z 

działalnością uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, 

stowarzyszeń, wolontariatu 

 posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi (funkcjonalizm 

strukturalny, interakcjonizm symboliczny, gerontologia krytyczna, 

postmodernizm) w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania 

strategii działań pedagogicznych skierowanych do seniorów,  

 generować rozwiązania konkretnych problemów, jakie napotykają ludzi 

starsi, przewidywać skutki planowanych działań fizjoterapeutycznych 

 analizować i oceniać funkcjonowanie systemu pomocy społecznych, 

 zaprojektować współpracę z samorządowymi instytucjami polityki 

społecznej z sektorem pozarządowym w realizacji zadań pomocy 

społecznej, 

 dobierać różne metody fizjoterapii odpowiednie do wieku w tym z 

wykorzystaniem  środowiska wodnego lub w warunkach domowych, 

 inicjować i wdrażać edukację żywieniową pacjenta senioralnych w 

wybranych jednostkach chorobowych. 

 

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat: 

 rodzajów więzi seniorów ze społeczeństwem w skali mikro (rodzina, 

sąsiedztwo, grupa rówieśnicza) i makro (osiedle, miasto, państwo) i 

rządzących nimi prawidłowościach 

 typów pomocy społecznej, głównych zadań pomocy społecznej oraz jej 

zastosowania w odniesieniu do wybranej niepełnosprawności osoby 

starszej, 



 rozwiązań technicznych wspomagających terapię stosowaną w 

rehabilitacji procesów poznawczych osób starszych, 

 form aktywności terapeutycznych osób starszych w tym z 

wykorzystaniem środowiska wodnego 

 zasad planowania żywienia dla ludzi starszych w zdrowiu i chorobie. 

 

ABSOLWENT:  

1. Absolwent studiów jednolitych magisterskich w zakresie fizjoterapii uzyskuje 

tytuł zawodowy magistra bez prawa wykonywania zawodu, z kolei posiada prawo 

do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.  

2. Absolwenci studiów są przygotowani do samodzielnej pracy z osobami w różnym 

wieku, o utraconej lub obniżonej wskutek różnych jednostek chorobowych bądź 

urazów sprawności.  

3. Absolwent studiów jednolitych magisterskich przygotowany jest do kontynuacji 

edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiach 

podyplomowych i kursach doszkalających. 

4. Absolwent jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku 

Fizjoterapia będzie gotów do podjęcia pracy zawodowej w:  

 publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,  

 szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i dorosłych,  

 zakładach rehabilitacyjnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych 

 domach pomocy społecznej,  

 hospicjach, 

 środowiskowej opiece nad chorymi w domu,  

 prywatnych i publicznych gabinetach fizjoterapeutycznych 

 klinikach rehabilitacyjnych,  

 ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, 

 ośrodkach sportowych, rekreacyjnych,  

 Wellness&SPA,  

 klubach fitness, 

 instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z 

zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, w placówkach oświatowych: 

szkołach, uczelniach, instytucjach badawczo-rozwojowych oraz w 



administracji rządowej i samorządowej. 

 

Czynnikami przemawiającymi za słusznością kształcenia we wskazanym zawodzie jest: 

1. Zaproponowanie nowej oferty studio w spełniającej wymogi formalno-prawne do 

pracy w zawodzie Fizjoterapeuty, dostosowanej do potrzeb rynku pracy.  

2. Kierunek studio w Fizjoterapia stanowi nowatorski kierunek, kto ry został 

przypisany do dyscyplin: nauk o zdrowiu, nauk medycznych, i przygotowuje do 

pracy w interdyscyplinarnych zespołach podmioto w medycznych. Warto zwro cic  

uwagę, iz  jest to jeden z nielicznych kierunko w w kraju, kto ry akcentuje w 

programie moz liwos c  wyboru okres lonej s ciez ki zawodowej zgodnej z aktualnym 

trendami obowiązującymi w zawodzie (specjalność: Fizjoterapia w sporcie, 

Fizjoterapia w opiece geriatrycznej). 

3. Wg analizy opracowanej przez Urząd Pracy w Krakowie (źródło: www. 

barometrzawodow.pl) w 2022 zawo d Fizjoterapeuty w Polsce będzie zawodem 

deficytowym, co oznacza, z e zapotrzebowanie pracodawco w będzie w przypadku 

Fizjoterapeuto w duz e, a podaz  pracowniko w chętnych do podjęcia zatrudnienia i 

mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. 

4. Zawo d Fizjoterapeuty moz e się cieszyc  duz ym zapotrzebowaniem na rynku pracy. 

Jak wynika z badan  (Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i 

stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2020 roku.) opracowanych przez 

Gło wny Urząd Statystyczny w 09.06.2021 r. populacja oso b korzystających z 

zakłado w lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakłado w rehabilitacji 

leczniczej w zakresie fizjoterapii stanowi 450000 oso b w okresie pandemii a przed 

2019 rokiem wynosiło około 900000 oso b.  

5. Kierunek Fizjoterapia wpisuje się w pełni nie tylko w strategię Uczelni, ale ro wniez  

w Plan Transformacji Kadry opracowany przez Lubelski Urząd Wojewo dzki, kto ry 

za sprawą pisma skierowanego do wszystkich Uczelni  

w wojewo dztwie lubelskim z dnia 27 stycznia 2022 (ZD-III.9683.6.2022.AP) 

sygnalizuje koniecznos c  utrzymania przyrostu absolwento w kierunku fizjoterapii 

oraz rozszerzenia promocji kształcenia w zakresie kierunku fizjoterapia. 

6. Starzejące się społeczen stwo, coraz więcej oso b z jednostką chorobową o podłoz u 

kardiologicznym, neurologicznym, pulmonologicznym, wymagających opieki 

fizjoterapeuty.  



7. Na podstawie ankiet monitorujących losy absolwento w Akademickiego Liceum 

Mistrzostwa Sportowego Wyz szej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie wynika, 

iz  wielu ucznio w zamierza kontynuowac  edukację zgodną z ich medycznym 

profilem.    

 

Rekrutacja  
 

1. W zakresie wymogów formalnych wymagane jest doręczenie kompletu 

niezbędnych dokumentów, tj.:  

 wypełniony kwestionariusz osobowy,  

 ankieta rekrutacyjna,  

 umowa o warunkach odpłatności na studiach,  

 zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,  

 kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),  

 kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał do 

wglądu),  

 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5),  

 dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.  

 

Realizacja programu studiów oraz uzyskany przez absolwenta tytuł zawodowy.  

Jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia przewidują 10 semestrów oraz 

będą realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a liczba punktów potrzebna 

do uzyskania tytułu magistra wynosi 300 ECTS 

 


