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KIERUNEK FIZJOTERAPIA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Grupa anatomiczna 

 

1. Anatomia prawidłowa człowieka 

Celem przedmiotu jest: 
• poznanie budowy i funkcji narządów aparatu ruchu – kości, stawów i mięśni 

poprzecznie prążkowanych–szkieletowych a także umiejętności identyfikacji 
tych struktur 

• zdobycie wiedzy z zakresu budowy i funkcji narządów wewnętrznych  
ze szczególnym naciskiem na układ nerwowy, układ krążenia i oddechowy oraz 
wybranych narządów jamy brzusznej 

 
2. Anatomia obrazowa 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie się z podstawowymi metodami badań obrazowych narządów ruchu 

oraz z podstawami interpretacji wyników tych badań. 
• zdobycie wiedzy związanej z diagnostyką obrazową narządu ruchu potrzebną 

do prawidłowego prowadzenia procesu fizjoterapii 
 

3. Anatomia funkcjonalna 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie się z budową i funkcją układów  ciała ludzkiego w szczególności 
układu kostno-stawowego oraz ich wpływem na dobór ćwiczeń ruchowych 
podczas planowania treningu 

• zapoznanie się z funkcją mięśni i zaangażowaniem poszczególnych grup 
mięśniowych przy wykonywaniu różnych ćwiczeń ruchowych 

• zapoznanie się z funkcją mięśni i zaangażowaniem poszczególnych grup 
mięśniowych przy wykonywaniu różnych ćwiczeń ruchowych 

 
4. Anatomia palpacyjna 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie się z podstawami palpacyjnej oceny narządów ruchu 
• zdobycie wiedzy związanej z palpacyjną diagnostyką narządu ruchu potrzebną 

do prawidłowego prowadzenia procesu fizjoterapii 
 

Grupa biologiczna 

 

1. Biologia medyczna 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z funkcjonowaniem organizmu człowieka na poziomie komórkowym 
i molekularnym oraz z problematyką integralności procesów życiowych 
zachodzących na różnych poziomach organizacji; wyjaśnienie roli  dziedziczenia 
w kształtowaniu cech człowieka 

• przygotowanie do dalszej edukacji w zakresie przedmiotów bloku 
przyrodniczego oraz innych przedmiotów pokrewnych 

• wypracowanie potrzeby poszerzania wiedzy w zakresie biologicznych podstaw 
rozwoju motorycznego człowieka 

 

2. Antropologia 

Celem przedmiotu jest: 
• ukazanie biologicznych i społecznych skutków ewolucyjnych przemian, w tym 

szczególnie składających się na syndrom globalnych zagrożeń człowieka  
i ludzkiej populacji w ich ewolucyjnych przemianach 

• zdobycie wiedzy na temat biologicznego zróżnicowania współczesnej ludzkiej 
populacji w ich uwarunkowaniach biologicznych i społecznych niedyspozycji, 
w tym szczególnie składających się na proces chorobowy  
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• nabycie umiejętności wykorzystywania technik i metod oceny biologicznej oraz 
morfologicznej osobnika dla stworzenia możliwości kontroli efektów działania 
terapeutycznego na morfofunkcjonalne struktury  
 

3. Ochrona środowiska 

Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy studentów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności 
dot. skażeń środowiska i ich znaczenia dla człowieka 

• przygotowanie studentów do korzystania z walorów przyrodniczych podczas 
prowadzenia zajęć ruchowych, a także promowania postaw przyjaznych 
środowisku 

• przygotowanie studentów do sprawnego poszukiwania nowych wiadomości 
dotyczących ochrony środowiska (gotowość do kształcenia się przez całe życie) 

 
4. Histologia 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z budową mikroskopową oraz właściwościami i funkcjami komórek, 

tkanek i narządów człowieka a także z jego rozwojem osobniczym 
• wypracowanie umiejetności poszerzania wiedzy mając na uwadze stały i szybki 

rozwój nauk biologicznych 
• przygotowanie do dalszej edukacji w ramach przedmiotów obowiązujących 

w dalszym programie studiów 
 

5. Zdrowie a środowiski 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z czynnikami środowiskowymi determinującymi  zdrowie  

na poziomie populacji, jego ochroną i promocją 
• wyrobienie zachowań umacniających zdrowie poprzez higienę osobistą  

i otoczenia  
 

Grupa fizjologiczno-biochemiczna 

 
1. Fizjologia 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami prawidłowego 

funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach spoczynkowych oraz 
wysiłkowych 

• nabycie przez studentów umiejętności pomiaru podstawowych parametrów 
fizjologicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników 

• przygotowanie studentów do przeprowadzania oceny wydolności fizycznej 
organizmu 

 
2. Biochemia 

Celem przedmiotu jest; 
• zapoznanie studentów z biochemicznymi aspektami struktury i funkcji pełnionej 

przez komórki 
• opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej istotnych procesów 

metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka  
• omówienie biochemicznych aspektów procesów adaptacyjnych organizmu 

człowieka do wysiłku o różnej intensywności 
 

3. Fizjologia kliniczna 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z metodyką przeprowadzenia prób czynnościowych oraz 

testów diagnostycznych stosowanych celem oceny stanu zdrowia oraz 
sprawności fizycznej  
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• poznanie znaczenia aktywności fizycznej w zapobieganiu niektórym 
schorzeniom organizmu oraz jej wpływ na utrzymanie zdrowia oraz sprawności 
fizycznej 

• zapoznanie studentów z różnorodnymi rodzajami reakcji fizjologicznej 
organizmu na wysiłek fizyczny w zależności od pory dnia czy stanu zdrowia 

 
4. Neurofizjologia 

Celem przedmiotu jest; 
• zdobycie podstawowych informacji o czynności ośrodkowego układu nerwowego 

oraz jego roli w regulacji czynności narządów i układów 
• poznanie zasad funkcjonowania komórek nerwowych i sieci neuronalnych 
• zapoznanie z funkcjami  układu nerwowego w czynnościach ruchowych 

 

5. Patobiochemia 
Celem przedmiotu jest; 

• omówienie mechanizmów patobiochemicznych w organizmie człowieka 
• zapoznanie z aktualnymi trendami badawczymi w biochemii, pomocnymi 

w wyjaśnieniu przebiegu procesów patobiochemicznych w organizmie człowieka 
• przekazanie patobiochemicznego wymiaru zmian w metabolizmie człowieka 

uwarunkowanych genetycznie oraz wywołanych wpływem środowiska 
 

Grupa biomechaniczna 

 
1. Biofizyka 

Celem przedmiotu jest; 
• przekazanie podstawowej wiedzy na temat biofizyki jako nauki 

interdyscyplinarnej      
• przekazanie  wiedzy potrzebnej do zrozumienia istoty oddziaływań czynników 

fizycznych na człowieka 
• wytłumaczenie fizycznych właściwości oraz zjawisk fizycznych zachodzących 

w tkankach człowieka jako podstawy dla wybranych działów fizjologii  
i patofizjologii, a także fizykoterapii. 

• przekazanie szerokiej wiedzy na temat wykorzystania fizyki we współczesnych 
metodach diagnostycznych i terapeutycznych 

• przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod badawczych stosowanych 
w biofizyce 

 
2. Kinezjologia 

Celem przedmiotu jest; 
• poznanie i zrozumienie przez studentów biomechanicznych procesów 

zachodzących w organizmie związanych z funkcjonowaniem narządu ruchu 
w trakcie jego czynności statycznych i dynamicznych 

• poznanie kinezjologicznych charakterystyk ruchu na podstawie podstawowych 
ćwiczeń kinezyterapeutycznych 

• rozwinięcie umiejętności analizy kinezjologicznej podstawowych funkcji 
ruchowych. 

 
3. Biomechanika 

Celem przedmiotu jest; 
• poznanie i zrozumienie przez studentów biomechanicznych procesów 

zachodzących w organizmie związanych z funkcjonowaniem narządu ruchu 
w trakcie jego czynności statycznych i dynamicznych 

• poznanie biomechanicznych charakterystyk ruchu na podstawie pomiarów  
na nowoczesnych stanowiskach badawczych 

• zapoznanie się studentów z najnowszymi biomechanicznymi ekspertyzami 
układu ruchu pacjentów – także na podstawie badań własnych Katedry 
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Grupa przedmiotów z zakresu podstaw medycznych  

 

1. Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 
Celem przedmiotu jest; 

• przedstawienie prawnych i etycznych podstaw udzielania pierwszej pomocy 
• przedstawienie definicji i klasyfikacji sytuacji zagrażających zdrowiu i/lub życiu 
• nauczenie podstawowych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia 

i/lub życia 
 

2. Patologia ogólna 

Celem przedmiotu jest; 
• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu patologii ogólnej 
• zapoznanie studentów z problematyką zmian patologicznych w różnych 

schorzeniach 
 

3. Higiena 
Celem przedmiotu jest; 

• ukształtowanie postawy wobec życia i zdrowia, które pozwolą na zmniejszenie 
zagrożeń wynikających z działania czynników środowiskowych 

• zapoznanie z rolą jaką spełniają w organizmie produkty spożywcze oraz 
skutkami wynikającymi z nieprzestrzegania zasad racjonalnego odżywiania 

• pogłębienie wiedzy na temat interakcji pomiędzy higieną życia a otoczeniem 
fizycznym, chemicznym i biologicznym  

 

4. Medycyna sportu 
Celem przedmiotu jest; 

• nauczanie teoretycznych podstaw diagnostyki niekorzystnych następstw 
zdrowotnych mogących pojawić się podczas sportowej aktywności fizycznej 

• nauczanie postępowania w obrażeniach będącym efektem urazów i przeciążeń 
w treningu sportowym. 

• ukształtowanie etycznej postawy w zakresie walki z dopingiem w sporcie 
• wpojenie teoretycznych i praktycznych zasad współpracy fizjoterapeuty  

z trenerem i lekarzem sportowym w zapobieganiu chorobom i zmianom 
przeciążeniowym w treningu sportowym. 

• wykształcenie  u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

• wykształcenie u studenta pracy w zespole 
 
Grupa przedmiotów humanistycznych 

 

1. Pedagogika 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowych pojęć z zakresu uczenia się i nauczania 
• opanowanie podstawowych pojęć z zakresu psychopedagogicznych aspektów 

pracy fizjoterapeuty jako osoby nauczającej, w kontekście podstawowych 
składowych procesu nauczania. 

 
2. Psychologia 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej 

oraz psychologii stosowanej w obszarze fizjoterapii 
• przekazanie podstawowej wiedzy o diagnostyce psychologicznej, przydatnej 

w kontaktach międzyludzkich 
• uzyskanie umiejętności zastosowania podstawowej wiedzy z zakresu 

psychologii stosowanej w obszarze fizjoterapii 
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3. Filozofia klasyczna 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z głównymi koncepcjami, poglądami, problemami, nurtami  

i teoriami filozoficznymi występującymi w obrębie kultury europejskiej  
od antyku do czasów współczesnych 

• uświadomienie faktu, że ważne zmiany społeczne odbywają się za sprawą 
kluczowych koncepcji filozoficznych myślicieli europejskich, wpływając  
na ewolucję i rozwój kultury 

• wskazanie na silne powiązania zachodzące pomiędzy filozofią, aktywnością 
ruchową, sprawnością fizyczną i zdrowiem na przestrzeni dziejów 

• przygotowanie studenta do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 
fundamentalnych zagadnień filozoficznych związanych z psychofizyczną 
kondycją człowieka 

 

4. Wychowanie zdrowotne 
Celem przedmiotu jest: 
• rozszerzenie biomedycznego przygotowania studenta w kierunku holistyczno-

ekologicznego modelu zdrowia  i choroby. Pokazanie zdrowia i choroby 
w perspektywie biopsychospołecznego modelu 

• pokazanie koncepcji promocji zdrowia jako społeczno-politycznych  
i edukacyjnych działań  wdrażających biopsychospołeczny model w praktyce 
społecznej 

• omówienie zasadniczych zachowań zdrowotnych w funkcji tzw. zdrowego stylu 
życia 

• przedstawienie fizjoterapii jako procesu doskonalenia zdrowia i poprawy jakości 
życia osoby chorej lub niepełnosprawnej, a nie tylko jako formy terapii 
związanej z medycznym doleczaniem skutków choroby czy urazu. Oznacza  
to umiejętność rozpoznawania potrzeb pacjenta w holistycznym wymiarze 
zdrowia 

• wprowadzenie treści nowoczesnej, niedyrektywnej pedagogiki zdrowia  
do procesu rehabilitacji.Wykorzystanie nauczania przez doświadczanie  
w procesie rehabilitacji. Rozszerzenie biomedycznych kwalifikacji fizjoterapeuty 
poprzez wykorzystanie  aktywizujących procedur uczenia się i nauczania do 
pracy z pacjentem/klientem 

 

5. Interaktywna edukacja zdrowotna 
Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie fizjoterapii jako procesu doskonalenia zdrowia i poprawy jakości 
życia osoby chorej lub niepełnosprawnej, a nie tylko jako formy terapii 
związanej z medycznym doleczaniem skutków choroby czy urazu. 

• wprowadzenie treści nowoczesnej, niedyrektywnej pedagogiki zdrowia  
do procesu rehabilitacji. 
 Wykorzystanie nauczania przez doświadczanie w procesie rehabilitacji. 
Rozszerzenie biomedycznych kwalifikacji fizjoterapeuty poprzez wykorzystanie  
aktywizujących procedur uczenia się i nauczania do pracy z pacjentem/klientem 

 

6. Historia Kultury Fizycznej 
Celem przedmiotu jest: 
• ukazanie rozwoju i funkcji kultury fizycznej w zależności od czynników 

ekonomicznych, społecznych i politycznych na tle ogólnych koncepcji 
pedagogicznych 

• wprowadzenie do studiów na specjalności wychowanie fizyczne 
• kształtowanie się kultury pedagogicznej wychowawcy fizycznego i jego 

ideowego stosunku do wybranego zawodu 
• zapoznanie studentów z powszechną historią kultury fizycznej 
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7. Etyka 
Celem przedmiotu jest: 

• zaznajomienie studentów z przedmiotem etyki w wymiarze historycznym 
i problemowym 

• przekazanie wiedzy etycznej pomocnej w kształtowaniu poglądu na świat 
i życie we współczesnym, postmodernistycznym świecie 

• w oparciu o wykładane treści student ma sposobność nabycia umiejętności 
identyfikacji dylematów etycznych i ich rozwiązywania, także w obszarze 
medycyny i fizjoterapii 

 

8. Socjologia 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z podstawowymi kategoriami, pojęciami i teoriami socjologicznymi 
• dostarczenie bazowych narzędzi społecznych przydatnych do zastosowania 

w praktyce zawodowej 
• przygotowanie do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 

fundamentalnych zagadnień związanych ze współczesnymi zjawiskami 
społecznymi 

 
9. Kultura Fizyczna osób z niepełnosprawnością 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania ruchu w procesie 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością   

• zapoznanie studentów z procesem programowania i realizacji zajęć z różnych 
form dostosowanej aktywności ruchowej  

• przygotowanie studentów do umiejętnego współdziałania ze specjalistami  
z innych dziedzin w trakcie pracy z osobami niepełnosprawnymi 

 
10. Język obcy – język angielski 

Celem przedmiotu jest: 
• czynne posługiwanie się językiem wybranej tematyki związanej z pracą 

zawodową 
• formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych w zakresie tematów 

związanych z fizjoterapią 
• rozumienie znaczenia przekazu zawartego w tekstach związanych z kierunkiem 

studiów 
• praktyczne użycie wybranych struktur gramatycznych na poziomie B2 

 
11. Technologia informacyjna 

Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie studenta w podstawowy aparat pojęciowy oraz wiedzę 

o zastosowaniach technologii informacyjnej w zakresie prac biurowych oraz 
analizy i prezentacji danych 

• nabycie przez studenta umiejętności korzystania z programów do zarządzania 
plikami, redagowania i formatowania tekstów, zastosowania korespondencji 
seryjnej 

• uzyskanie przez studenta rozumienia struktur danych oraz sprawności 
w podstawowej ich analizie i przetwarzaniu za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

• zdobycie przez studenta kompetencji w zakresie atrakcyjnej prezentacji danych 
i przekazywania ich w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej 

 

Grupa przedmiotów Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 

 

1. Rehabilitacja aktywna 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami organizowania  

i prowadzenia obozów Aktywnej Rehabilitacji 
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• zapoznanie studentów z zasadami doboru i dopasowania wózka typu ACTIV dla 
osób po urazie rdzenia kręgowego (URK) 

• przygotowanie studentów do planowania i prowadzenia indywidualnego 
usprawniania samoobsługowo-lokomocyjnego osób po URK 

• zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki wczesnych i późnych powikłań 
pourazowych u osób po URK 

 

2. Teoria aktywności fizycznej 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z istotą, 
poziomem, skutkami i uwarunkowaniami aktywności fizycznej w różnych 
populacjach 

• przedstawienie aktywności fizycznej jako istotnego środka w kulturze fizycznej, 
a w tym w wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji fizycznej i fizjoterapii 

• zapoznanie z podstawami konstruowania i realizacji programów aktywności 
fizycznej dla osób o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach oraz kształtuje 
pozytywną postawę wobec prowadzenia aktywnego stylu życia 

• doskonalenie umiejętności analizy tekstu, wyciągania wniosków oraz 
swobodnego formułowania myśli i wypowiadania się w zakresie zagadnień 
związanych z aktywnością fizyczną 

 

3. Antropomotoryka 

Celem przedmiotu jest: 
• zaznajomienie studenta z podstawowymi terminami związanymi ze sprawnością 

fizyczną oraz motorycznością człowieka; teoriami dotyczącymi motoryczności 
człowieka 

• zaznajomienie studenta z genetycznymi, środowiskowymi i morfologicznymi 
uwarunkowaniami motoryczności; klasyfikacją, pomiarem i kształceniem 
zdolności motorycznych 

• zaznajomienie studenta z podstawami teoretycznymi dotyczącymi 
opracowywania adekwatnych programów aktywności fizycznej; zastosowaniem 
praktycznym testów sprawności fizycznej i sposobami interpretacji wyników 

 
4. Metodyka wychowania fizycznego  

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie studentek i studentów w zakresie metodyki lekcji wychowania 

fizycznego nakierowanej na realizację zadań korekcyjnych i profilaktycznych 
w różnych grupach wiekowych 

• przygotowanie studentek i studentów do planowania i organizowania procesu 
uczenia i nauczania zajęć ruchowych korekcyjnych i profilaktycznych w różnych 
grupach wiekowych 

• wdrażanie do całożyciowego samokształcenia w zakresie poszukiwania 
i wykorzystania twórczych rozwiązań w zajęciach nakierowanych na korekcję 
i profilaktykę w różnych grupach wiekowych 

 

5. Zabawy i gry ruchowe 

Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie studentek i studentów do wykorzystania zabaw i gier ruchowych 
w obszarze profilaktyki, kompensacji i korekcji wad postawy 

• zapoznanie z metodyką prowadzenia oraz zasobem poszczególnych rodzajów 
zabaw i gier ruchowych dla dzieci z wadami postawy 

• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania 
twórczych rozwiązań w zajęciach zabaw i gier ruchowych w obszarze 
profilaktyki, kompensacji i korekcji wad postawy 
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6. Gimnastyka w fizjoterapii 

Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie studentów w umiejętności stosowania ruchu jako środka 
kształtującego fizyczną i psychiczną osobowość człowieka 

• przedstawienie studentom szerokich możliwości wykorzystania ćwiczeń 
kształtujących i stosowanych w fizjoterapii 

• zapoznanie studentów z niezbędną wiedzą teoretyczną z zakresu gimnastyki 
podstawowej 

 
7. Gry sportowe 

Celem przedmiotu jest:przygotowanie przyszłych specjalistów fizjoterapii do pracy 
zawodowej w zakresie: 
• uzyskania przez nich niezbędnego poziomu sprawności fizycznej i wiedzy 

teoretycznej, 
• opanowanie bogactwa struktur ruchowych o charakterze mieszanym – 

typowym dla tej gałęzi sportu, 
• zapoznania z podstawową techniką gry siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej 

i koszykówki, 
• wyrobienia pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej, co będzie w ich 

przyszłej pracy elementem profilaktyki zdrowotnej, 
• opanowania teoretycznych podstaw poszczególnych gier sportowych osób 

niepełnosprawnych, 
• zapoznania z podstawową techniką gry siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej 

i koszykówki uprawianej przez osoby niepełnosprawne, 
• opanowania umiejętności wykorzystania w praktyce typowych dla gier 

sportowych struktur ruchowych w celach rehabilitacyjnych, 
 

8. Pływanie 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania środowiska wodnego 
w celach zdrowotnych i terapeutycznych 

• opanowanie standardowych technik pływania: kraul na grzbiecie, kraul  
na piersiach, żabka, delfin oraz startów i nawrotów 

• przygotowanie studenta do wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy 
w praktycznym działaniu 

 

9. Taniec 

Celem przedmiotu jest: 

• koordynacja ruchu z muzyką 
• nauka wrażliwości na rytm muzyczny 
• umiejętność dostosowania ruchu do muzyki 
• metodyka nauczania 
• terapia tańcem 

 

10. Fitness 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z historią, ideą i tendencjami rozwoju fitnessu  
• nabycie umiejętności z zakresu techniki wykonania podstawowych ćwiczeń 

wykorzystywanych w fitnessie w stopniu pozwalającym na właściwe ich 
demonstrowanie 

• przygotowanie studentów do wykorzystania elementów fitnessu w pracy 
fizjoterapeuty 

 

11. Tai-chi 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów i studentek z filozoficzno-zdrowotnymi aspektami tai chi 
w kontekście profilaktyki zdrowotnej i fizjoterapii  
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• zapoznanie z podstawowymi pozycjami tai chi i ćwiczeniami oddechowymi oraz 
metodyką prowadzenia zajęć w różnych grupach wieku i różnym stopniem 
niepełnosprawności 

 

12. Judo 

Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie padów oraz rzutów ręcznych, biodrowych i nożnych oraz trzymań, 
dźwigni i duszeń  

 

13. Hatha-joga 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów i studentek z filozoficzno-zdrowotnymi aspektami hatha-
jogi  
w kontekście profilaktyki zdrowotnej i fizjoterapii  

• zapoznanie z podstawowymi pozycjami /asanami/ hatha-jogi i ćwiczeniami 
oddechowymi oraz metodyką prowadzenia zajęć w różnych grupach wieku 
i różnym stopniem niepełnosprawności 

• przygotowanie studentek i studentów do prowadzenia zajęć hatha-jogi dla osób 
z różnymi schorzeniami i stopniem niepełnosprawności oraz w różnym wieku 

 
14. Lekka atletyka 

Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie nauczania 

podstaw lekkiej atletyki 
• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie propagowania 

lekkiej atletyki jako prozdrowotnej formy aktywności fizycznej 
• rozwinięcie zdolności do stosowania i twórczego rozwijania w danej 

specjalności: zasad i metod nauczania, form i środków treningowych 
• wyposażenie studentów w kompetencje dotyczące tworzenia i prowadzenia 

różnych form organizacyjnych zajęć ogólnorozwojowych wykorzystywanych 
w fizjoterapii 

• zapoznawanie z szeregiem ćwiczeń przygotowawczych pozwalającym 
zapobiegać przeciążeniom i kontuzjom w uprawianiu lekkiej atletyki 

 

15. Wrotkarstwo 

Celem przedmiotu jest: 

• nabycie oraz doskonalenie przez studentów podstawowych umiejętności jazdy 
na łyżworolkach oraz wiedzy pozwalającej na prawidłowe i świadome 
wykorzystanie ich w pracy  

 
16. Gry regionalne 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z alternatywną formą aktywności fizycznej  

do wykorzystania w pracy profilaktycznej i usprawniającej  
• uświadomienie studentom ważnego elementu kulturowego występującego 

w aktywności fizycznej 
• przygotowanie studentów do poszukiwania i wdrażania atrakcyjnych form 

adaptowanej aktywności fizycznej, w oparciu o gry tradycyjne i regionalne,  
do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi    

 

17. Tenis 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z podstawowymi przepisami gry w tenisa 
• opanowanie podstaw techniki i taktyki gry w tenisa z uwzględnieniem 

profilaktyki urazów i dolegliwości bólowych 
• zaznajomienie z metodyką nauczania gry w tenisa na poziomie podstawowym 
• przekazanie wiedzy na temat systemu współzawodnictwa i zasad savoir vivre 

w tenisie 
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• rozwijanie czynnego i biernego zainteresowania dyscypliną sportu 
• opanowanie zasad doboru sprzętu i urządzeń pod kątem profilaktyki urazów  

i dolegliwości bólowych  
 

18. Łucznictwo 

Celem przedmiotu jest: 

• Nauczenie techniki strzelania  na kreskę i celownik   
 

19. Sporty rekreacyjne 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z różnymi formami prowadzenia zajęć 
o charakterystycznych dla rekreacji fizycznej 

• rozwijanie sprawności ogólnej 
 

20. Nordic Walking 

Celem przedmiotu jest: 

• uzyskanie  wiedzy na temat ćwiczeń Nordic Walking i możliwości zastosowania 
w rehabilitacj 

• zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie metodyki i techniki Nordic 
Walking oraz możliwości wykorzystania ćwiczeń z kijkami w rehabilitacji 
dysfunkcji narządu ruchu.  

 

21. Nurkowanie 

Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie przez studentów na zasadzie informacyjnej wiedzy i problematyki 
z zakresu płetwonurkowania 

• opanowanie przez studentów na zasadzie informacyjnej wiedzy i problematyki 
z zakresu płetwonurkowania osób niepełnosprawnych 

• opanowanie przez studentów podstawowych wybranych umiejętności  
w zakresie płetwonurkowania 

 

22. Jogging 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z zasadami planowania i realizacji 
rekreacyjnego/zdrowotnego treningu biegowego 

• nabycie umiejętności doboru optymalnego obciążenia wysiłkowego, stosownie 
do indywidualnych potrzeb i możliwości osób w różnym wieku 

• praktyczne zapoznanie z testami boiskowymi diagnozującymi wydolność 
krążeniowo-oddechową dla osób o różnym poziomie wydolności – organizacja, 
przeprowadzenie i interpretacja wyników 

• przekazanie wiedzy na temat mierzalnych obiektywnie i subiektywnych 
objawów wysiłkowych podczas biegu oraz przeciwwskazań do treningu 
biegowego 

 

Grupa kinezyterapeutyczna 

 

1. Fizjoterapia ogólna 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami rehabilitacji medycznej, 

społecznej i zawodowej. Podstawowe pojęcia i krótka historia rehabilitacji 
• zapoznanie studentów z przyczynami i następstwami niepełnosprawności 
• zapoznanie z metodami oceny niepełnosprawności 
• zapoznanie z podstawowymi zasadami „polskiej szkoły rehabilitacji”, 

znaczeniem wczesnej, kompleksowej i ciągłej rehabilitacji 
• poznanie procesów adaptacji i kompensacji 
• poznanie roli zespołu rehabilitacyjnego i zadań poszczególnych członków 
• zapoznanie studentów z podstawowymi celami i środkami fizjoterapii 
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• zaznajomienie z prawami osób niepełnosprawnych, znaczeniem integracji 
społecznej i przystosowania środowiska dla osób niepełnosprawnych 

• zapoznanie z programami PFRON i programami Unii Europejskiej  
• poznanie podstaw etyki zawodowej fizjoterapeuty 

 

2. Kinezyterapia 

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie/wyuczenie studenta umiejętności diagnostycznych w zakresie 

wykonywania badań oraz testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii 
• zapoznanie z  funkcjonowaniem układu nerwowego w sterowaniu narządem 

ruchu, zapoznanie studentów z pojęciem kompensacji i możliwościami jakie ona 
stwarza w kinezyterapii 

• wykształcenie umiejętności programowania i wykonywania ćwiczeń leczniczych 
• zbudowanie umiejętności opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki  

i metodyki usprawniania leczniczego 
• umiejętność stosowania metod i technik kinezyterapeutycznych 
• wykształcenie  u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych 
• wyuczenie u studentów właściwego podejścia do chorego oraz realizacji zadań 

we współpracy z personelem należącym do zespołu rehabilitacyjnego 
 

3. Terapia manualna 

Celem przedmiotu jest: 
• przedstawienie definicji, zasad działania i miejsca terapii manualnej  

w fizjoterapii 
• umiejętność wykonywania podstawowych technik mobilizacyjnych 

 

Grupa fizjoterapii w zaburzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu 

 

1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu 

Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie/wyuczenie studenta umiejętności diagnostycznych w zakresie 
wykonywania badań oraz testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii 

• zapoznanie studentów z epidemiologią , patofizjologią i klinicznymi objawami 
najważniejszych grup wad wrodzonych, urazów i schorzeń narządu ruchu. 

• znajomość zasad usprawniania na różnych etapach rehabilitacji pacjentów  
ze schorzeniami narządu ruchu. 

• wykształcenie umiejętności programowania ćwiczeń leczniczych  
i monitorowania przebiegu usprawniania 

• znajomość wskazań i przeciwwskazań do zabiegów fizjoterapeutycznych 
i ćwiczeń. 

• wykształcenie  u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

• wyuczenie u studentów właściwego podejścia do chorego oraz realizacji zadań 
we współpracy z personelem należącym do zespołu rehabilitacyjnego 

 
2. Fizjoterapia w zaburzeniach postawy ciała 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z kształtowaniem się postawy ciała oraz kontroli posturalnej 

w ontogenezie  
• wyuczenie/przygotowanie do diagnostyki w zakresie zmian zachodzących 

w postawie ciała na poszczególnych etapach ontogenezy 
• wyuczenie indywidualnych i zespołowych działań profilaktycznych  

i korekcyjnych, adekwatnych do zaburzeń postawy ciała 
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Grupa przedmiotów z zakresu fizjoterapii klinicznej w: 

 
1. chorobach układu krążenia i metabolicznych 

Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta rozumienia podstaw procesów fizjologicznych  
i patologicznych związanych z zaburzeniami metabolicznymi i chorobowymi 
następstwami ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia 

• nauczenie studenta przeprowadzania oceny fizjoterapeutycznej chorego 
kardiologicznego i wykonywania podstawowych badań diagnostycznych 
umożliwiających zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego i ocenę jego 
efektów 

• nauczenie studenta odrębności metod fizjoterapii, mających zastosowanie 
w rehabilitacji kardiologicznej i chorobach metabolicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrzycy i hiperlipidemii 

• rozwijanie cech osobowościowych studenta, niezbędnych dla utrzymania 
właściwego stosunku z chorym na serce i jego rodziną, a także  
z współpracującym zespołem leczniczo- rehabilitacyjnym 

 
2. neurologii i neurochirurgii 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie zasad postępowania rehabilitacyjnego z pacjentami oddziału 

neurologicznego i OLUM 
• umiejętność oceny stanu funkcjonalnego pacjenta neurologicznego 
• podstawowa wiedza dotycząca wybranych procedur terapeutycznych oraz 

umiejętność ich przeprowadzenia 
• wiedza na temat efektów, wskazań i przeciwwskazań zastosowanych procedur 

 
3. geriatrii 

Celem przedmiotu jest: 
• nauczenie studenta rozumienia podstaw procesów fizjologicznych  

i patologicznych związanych ze starzeniem się organizmu oraz istoty 
najważniejszych dysfunkcji i chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego 

• nauczenie studenta przeprowadzania oceny fizjoterapeutycznej chorego 
w starszym wieku i wykonywania podstawowych badań diagnostycznych 
umożliwiających zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego i ocenę jego 
efektów 

• nauczenie studenta odrębności metod fizjoterapii, mających zastosowanie 
w rehabilitacji geriatrycznej 

• rozwijanie cech osobowościowych studenta, niezbędnych dla utrzymania 
właściwego stosunku z chorym w starszym wieku i jego rodziną, a także 
z współpracującym zespołem leczniczo-rehabilitacyjnym 

 

4. chirurgii i onkologii 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z jednostkami chorobowymi w chirurgii i onkologii, 
metodami ich leczenia 

• zapoznanie studentów z głównymi powikłaniami chorych na oddziale chirurgii 
i onkologii 

• podstawowa wiedza dotycząca wybranych procedur terapeutycznych oraz 
umiejętność ich przeprowadzenia na Oddziale Chirurgicznym 

• zapoznanie studentów z teorią i praktyką masażu limfatycznego 
 

5. reumatologii 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z charakterystyką chorób reumatycznych 
• zapoznanie studentów z celami fizjoterapii reumatologicznej w wybranych 

jednostkach chorobowych 
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• doskonalenie wcześniej poznanych umiejętności z kinezyterapii oraz 
fizykoterapii 

 

6. pulmonologii 
Celem przedmiotu jest: 

• powtórzenie informacji i weryfikacja wiedzy studentów z zakresu anatomii 
i fizjologii układu oddechowego, Zaznajomienie z testami funkcjonalnymi 
służącymi do diagnostyki pacjenta , programowanie i zaplanowanie procesu 
rehabilitacji 

• dobieranie zabiegów fizykoterapeutycznych i metod fizjoterapii stosownie  
do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu 
rehabilitowanej osoby. Fizjoterapia w różnych stadiach i okresach choroby. 
Profilaktyka zmian wtórnych 

• samodzielna praca z pacjentem, praca w zespole, usprawnianie, sterowanie 
kompensacji i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. 
Kontrolowanie wyników rehabilitacji. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.  

 
7. pediatrii 

Celem przedmiotu jest: 
• uzyskanie przez studentów wiedzy nt. neurologicznych i genetycznych 

jednostek chorobowych wieku dziecięcego 
• uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu prawidłowego i nieprawidłowego 

rozwoju niemowląt i małych dzieci 
• przygotowanie studentów do planowania procesu terapeutycznego oraz  

do umiejętnego wykorzystanie zabiegów kinezyterapeutycznych w pracy  
z dzieckiem z deficytami neurologicznymi oraz genetycznymi 

 
8. ginekologii i położnictwa 

Celem przedmiotu jest: 
• nauczanie  teoretycznych i klinicznych zasad usprawniania pacjentek  

w ginekologii i położnictwie. 
• nauczanie techniki wykonywania ćwiczeń w ginekologii i położnictwie. 
• rozwijanie odpowiedzialności za wykonywanie działań kinezyterapeutycznych 

i przestrzeganie wskazań i przeciwwskazań do ćwiczeń i zachowania warunków 
BHP. 

• wdrażanie właściwego stosunku do pacjentek życzliwości, uprzejmości, 
delikatności. 

 
9. ortopedii i traumatologii 

Celem przedmiotu jest: 
• nauczanie teoretycznych podstaw diagnostyki niekorzystnych następstw 

zdrowotnych mogących pojawić się podczas sportowej aktywności fizycznej 
• poznanie specyfiki leczenia operacyjnego jak i rehabilitacyjnego mającego 

przywrócić poszkodowanego do uprawiania sportu w jak najkrótszym okresie 
czasu 

• nauczenie sie zasad profilaktyki urazów, która w znacznym stopniu przyczynia 
się do zmniejszenia ich częstotliwości i równocześnie pozwala zmniejszyć ich 
skutki 

• wykształcenie u studentów znaczenia fizjoterapii w leczeniu pooperacyjnym 
pacjentów 

• wykształcenie u studenta pracy w zespole 
• wykształcenie  u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych 
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Grupa fizykoterapeutyczna 

 

1. Fizykoterapia 

Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie teoretycznych aspektów mechanizmów działania zabiegów 
fizykalnych. Podstawy dawkowania zabiegów fizjoterapeutycznych 

• zapoznanie studenta z zasadami BHP w pracy fizjoterapeuty 
• przedstawienie zasad działania aparatury służącej do elektroterapii  

i ultradźwięków oraz metod i metodyki ich wykonywania z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań 

• zapoznanie z metodyką wykonywania zabiegów oraz wskazaniami 
i przeciwwskazaniami do termoterapii 

• wykształcenie umiejętności wykonywania zabiegów fizykalnych z zakresu 
termoterapii, elektroterapii i ultradźwięków 

• przedstawienie zasad działania aparatury służącej do elektrodiagnostyki 
i elektrostymulacji oraz metod i metodyki ich wykonywania z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań 

• zapoznanie z metodyką wykonywania zabiegów oraz wskazaniami  
i przeciwwskazaniami do  światłolecznictwa 

• zapoznanie z metodyką wykonywania zabiegów oraz wskazaniami  
i przeciwwskazaniami do magnetoterapii 

• zapoznanie z metodyką wykonywania zabiegów, rodzajem aparatury oraz 
wskazaniami i przeciwwskazaniami do inhalacji 

• zapoznanie z metodyką wykonywania zabiegów oraz wskazaniami  
i przeciwwskazaniami do terapii prądami wielkiej częstotliwości 

• zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego zastosowania 
poznanych energii oraz wykształcenie umiejętności udzielenia pierwszej 
pomocy w przypadku ich przedawkowania 

• wykształcenie umiejętności wykonywania oraz dokumentowania zabiegów 
fizykalnych z zakresu promieniowania IR,UV i światła widzialnego oraz 
promieniowania laserowego, dobierania odpowiedniej dawki energii  
w zabiegach, stosowania odpowiednich przepisów bhp 

• wykształcenie umiejętności wykonywania oraz dokumentowania zabiegów 
fizykalnych z zakresu magnetoterapii, doboru odpowiedniej dawki zabiegowej, 
stosowania odpowiednich przepisów bhp 

• wykształcenie umiejętności wykonywania oraz dokumentowania zabiegów 
fizykalnych z zakresu aerozoloterapii, doboru odpowiedniej dawki zabiegowej, 
stosowania odpowiednich przepisów bhp 

 
2. Masaż leczniczy 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z różnymi rodzajami masażu. 
• zapoznanie studenta z zasadami i metodyką wykonania masażu leczniczego 
• zapoznanie studenta z wykonaniem masażu leczniczego w wybranych 

jednostkach chorobowych 
 

3. Zaopatrzenie ortopedyczne 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z podziałem anatomicznym i funkcjonalnym wyrobów medycznych 

gotowych i wykonanych na zamówienie 
• zapoznanie z wiedzą z zakresu funkcjonowania wyrobów medycznych 

(wskazania i przeciwskazania do zastosowania wyrobów gotowych  
i wykonanych na zamówienie) 

• zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu techniki wykonywania wyrobów 
indywidulanych na zamówienie  

• zapoznanie się z technologią materiałową wyrobów gotowych i na zamówienie 
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Praktyki i obozy 

 

1. Praktyka w pracowni kinezyterapii 

Celem przedmiotu jest: 

• praktyczna nauka wykonywania ćwiczeń leczniczych. 
• zapoznanie się z aparaturą do wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych  

i  praktyczne zastosowanie  jej w trakcie terapii. 
• praktyczna nauka obsługi i zastosowania sprzętu diagnostyczno-treningowego 

w kinezyterapii. 
• umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej 

 

2. Praktyka w pracowni fizykoterapii 

Celem przedmiotu jest: 
• posiada wiedzę w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych 

w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami 
• nauczenie studentów praktycznego wykonywania poszczególnych zabiegów 

fizykoterapeutycznych 
• nauczenie studentów prawidłowej obsługi aparatów, ich konserwacji, 

przestrzegania wymogów bhp w odniesieniu do pacjenta i do siebie oraz 
poczucia odpowiedzialności nie tylko za wykonany zabieg, ale również za stan 
aparatów, ich sprawność oraz stan całego gabinetu czy zakładu 

• zna zasady etyki i zachowania się w kontaktach z pacjentami. Ma poczucie 
odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta. Potrafi pracować w zespole 
interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem 

• potrafi sporządzać dokumentację zabiegową, w tym wypełniać i prowadzić karty 
zabiegowe  

 

3. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 

Celem przedmiotu jest: 
• zdobycie wiedzy na temat jednostek chorobowych 
• umiejętność wykorzystywania i obsługiwania aparatury i sprzętu do fizjoterapii 
• umiejętność wyboru i wykonania diagnostyki funkcjonalnej, terapii oraz 

programowania procesu usprawniania w zależności od schorzenia i wieku 
pacjentów 

• umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej 
 

 

4. Obóz letni 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z różnymi formami prowadzenia zajęć 
o charakterystycznych dla sportu i rekreacji fizycznej. 

• rozwijanie sprawności ogólnej. 
 

5. Obóz żeglarski 

Celem przedmiotu jest: 

• rozszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności żeglarskich nabytych wcześniej 
na obozie letnim w Chycinie niezbędnych do samodzielnego prowadzenia jachtu 
o długości powyżej 7,5 m po pokładzie  

• przygotowanie studentów do egzaminu na patent żeglarza jachtowego PZŻ 
• przekazanie studentom wiedzy z zakresu organizacji żeglarskich obozów 

wędrownych 
 

6. Obóz rowerowy 

Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie w wiedzę niezbędną do podejmowania aktywności fizycznej  
na rowerze w warunkach górskich zależnie od poziomu sprawności fizycznej 
uczestników 

• nauka i doskonalenie techniki jazdy na rowerze w terenie górskim 
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• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć 
z rowerowego obozu wędrownego w górach 

 

7. Obóz zimowy narciarski 

Celem przedmiotu jest: 

• nauka doskonalenie techniki jazdy na nartach. Nauka metodyki nauczania 
narciarstwa oraz analizy techniki narciarskiej i identyfikacji błędów. 

• nauka organizacji zawodów szkolnych w slalomie narciarskim oraz umiejętność 
jazdy na slalomie szkolnym. 

• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć 
z narciarstwa na obozach młodzieżowych oraz sportowych w górach. 

• rozwijanie postaw prozdrowotnych i zainteresowań sportami śnieżnymi oraz 
środowiskiem górskim. 

 

8. Obóz zimowy snowboardowy 

Celem przedmiotu jest: 
• nauka doskonalenie techniki jazdy na snowboardzie. Nauka metodyki nauczania 

snowboardu oraz analizy techniki i identyfikacji błędów. 
• nauka organizacji zawodów szkolnych w slalomie snowboardowym oraz 

umiejętność jazdy na slalomie szkolnym. 
• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć  

ze  snowboardu na obozach młodzieżowych oraz sportowych w górach. 
• rozwijanie postaw prozdrowotnych i zainteresowań sportami śnieżnymi oraz 

środowiskiem górskim. 
 


