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KIERUNEK FIZJOTERAPIA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
 

Grupa treści humanistycznych 

 
1. Historia rehabilitacji 

Celem przedmiotu jest: 

• ukazanie rozwoju rehabilitacji w zależności od czynników ekonomicznych, 
społecznych i politycznych na tle rodowodu historii kultury fizycznej i medycyny 

• wprowadzenie do studiów na specjalności fizjoterapia 
• kształtowanie się kultury osobistej fizjoterapeuty i jego ideowego stosunku do 

wybranego zawodu 
• zapoznanie studentów z historią rehabilitacji na tle powszechnej kultury 

fizycznej 
 

2. Filozofia człowieka 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z poglądami i koncepcjami filozoficznymi ujmującymi egzystencję 
człowieka w kontekście jego kondycji psychofizycznej: (niepełno)sprawności 
fizycznej, intelektualnej i umysłowej 

• uświadomienie faktu, że takie kategorie, jak choroba-zdrowie, sprawność-
niepełnosprawność, normalność-nienormalność, sens-bezsens życia są 
konstruktami filozoficznymi i społecznymi 

• przygotowanie studenta do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 
fundamentalnych zagadnień filozoficznych związanych z chorobą 
i niepełnosprawnością 

 
3. Bioetyka 

Celem przedmiotu jest: 

• Zaznajomienie studentów z przedmiotem bioetyki w jej podstawowych 
obszarach 

• Nabycie umiejętności identyfikacji dylematów etycznych i ich rozwiązywania 
w obszarze fizjoterapii 

 

4. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji  
Celem przedmiotu jest: 

• dostarczenie wiedzy i narzędzi społecznych, możliwych do zastosowania 
w praktyce zawodowej i przydatnych do aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie 

• przygotowanie do efektywnego wykorzystywania aktywności ruchowej 
o charakterze sportowym do rehabilitacji w ujęciu społecznym 

• dostarczenie sposobów pobudzania aktywności społecznej osób 
niepełnosprawnych i wyrabiania w nich umiejętności samodzielnego pełnienia 
ról społecznych 

• przygotowanie studenta do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 
współczesnych problemów społecznych związanych z chorobą 
i niepełnosprawnością 

 

Grupa treści psychologiczno-pedagogicznych 

 

1. Psychologia kliniczna i psychoterapia 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii 
• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii 

stosowanej w obszarze fizjoterapii 
• uzyskanie umiejętności zastosowania wybranych elementów wiedzy z zakresu 

psychologii klinicznej i psychoterapii w obszarze fizjoterapii 
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2. Pedagogika specjalna 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki specjalnej 
• znajomość specyfiki, ograniczeń i uwarunkowań kształcenia osób 

niepełnosprawnych 
• umiejętność przewidywania i radzenie sobie z problemami w pracy z osobami 

niepełn. i ich opiekunami 
 

Grupa treści dydaktycznych 

 

1. Dydaktyka w fizjoterapii 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie studentek i studentów do tworzenia planów i programów 
nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem podyplomowego kształcenia  
i doskonalenia zawodowego w oparciu o znajomość podstaw dydaktyki 

• wdrażanie do wykorzystywania wiedzy dydaktycznej w kształceniu zawodowym 
 

2. Metodologia badań  
Celem przedmiotu jest: 

• merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań i pisania pracy 
naukowej 

 

3. Demografia i epidemiologia 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z czynnikami biologicznymi determinującymi zagrożenie 
epidemiologiczne dla człowieka i miernikami zdrowia 

• zapoznanie studenta z podstawowymi zjawiskami demograficznymi i ich 
uwarunkowaniami a zagrożeniem epidemicznym 

 

4. Farmakologia  
Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta podstaw farmakologii niezbędnych dla fizjoterapeuty 
• nauczenie studenta wiedzy o podstawowych grupach leków  

 

5. Genetyka  
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z wybranymi chorobami genetycznymi człowieka - ich podłożem 
molekularnym, mechanizmami dziedziczenia, objawami i możliwościami 
terapeutycznymi 

• zapoznanie z laboratoryjną diagnostyką chorób genetycznych oraz opanowanie 
manualnych zdolności laboratoryjnych 

• przygotowanie do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych 
z zakresu medycyny i ich praktycznego zastosowania 

 

6. Zdrowie publiczne 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z czynnikami determinującymi zdrowie na poziomie populacji, jego 
ochroną i promocją 

• zapoznanie z współczesnymi zagrożeniami zdrowia związanymi ze stylem życia 
i  uwarunkowaniami środowiskowymi  

• wskazanie zachowań prozdrowotnych umacniających zdrowie poprzez 
zorganizowaną interwencję na rzecz środowiska, higieny osobistej oraz 
uwarunkowań genetycznych 
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Grupa treści ekonomiczno-prawnych 

 

1. Zarządzanie i marketing  
Celem przedmiotu jest: 

• nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami i marketingu 
• zrozumienie specyfiki zarządzania i prowadzenia działalności marketingowej 

w sektorze usług zdrowotnych 
 

2. Prawo medyczne  
Celem przedmiotu jest: 

• przybliżenie studentom w niezbędnym zakresie podstawowej wiedzy z zakresu 
prawa 

• przybliżenie studentom w niezbędnym zakresie wiedzy o regulacjach prawnych 
obowiązujących w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii 

• kształtowanie umiejętności właściwego stosowania w praktyce i postępowania 
zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w medycynie, zwłaszcza 
w dziedzinie fizjoterapii, oraz umiejętności  reagowania w praktyce na problemy 
prawne towarzyszące wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty 

 

Grupa do wyboru z zakresu treści podstawowych 

 

1. Neurobiologia  
Celem przedmiotu jest: 

• poznanie czynności układów nerwowego i mięśniowego, a zwłaszcza procesów 
sterowania przebiegiem ruchów 

• poznanie wpływu zmienionej aktywności fizycznej na tkankę mięśniową oraz 
układ nerwowy 

• zrozumienie znaczenia układu nerwowego w procesach rehabilitacji 
 

2. Biomechanika kliniczna  
Celem przedmiotu jest: 

• poznanie i zrozumienie przez studentów biomechanicznych  
i atobiomechanicznych 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 torami 
pomiarowymi umożliwiającymi obiektywną ocenę układu ruchu pacjentów – 
także na podstawie badań własnych Katedry 

 

3. Dietetyka  
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie wiedzy dotyczącej roli składników pokarmowych w przemianie 
materii i energii na poziomie komórkowym, tkankowym i całego organizmu 

• wskazanie zdrowotnych aspektów składników pokarmowych 
• wskazanie zagrożeń dla zdrowia wynikających ze złego odżywiania się 

 

4. Statystyka 
Celem przedmiotu jest: 

• zdobycie wiedzy na temat istniejących podstawowych technik statystycznej 
analizy danych ilościowych i jakościowych  

• zdobycie umiejętności zastosowania określonych narzędzi statystycznych dla 
oceny zbiorów danych w zależności od rodzaju badań i stawianych celów 
badawczych 

• nabycie umiejętności interpretowania uzyskanych wyników analiz 
statystycznych 
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• nabycie umiejętności projektowania badań pod kątem doboru materiału  
do analizy danych 

 

5. Traumatologia sportu 
Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie definicji i klasyfikacji stanów pourazowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obrażeń narządu ruchu 

• nauczenie podstawowych zasad postępowania w stanach pourazowych –  
z uwzględnieniem obrażeń ostrych oraz przewlekłych oraz obejmujących 
diagnostykę, leczenie zachowawcze i operacyjne 

• nauczenie podstawowych zabiegów z zakresu terapii manualnej stosowanych 
w leczeniu zachowawczym stanów pourazowych 

 

6. Teoria sportu 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z systemowym 
rozumieniem treningu sportowego w różnych odmianach sportu (w tym sportu 
osób z niepełnosprawnością z różnymi dysfunkcjami). 

• zapoznanie studentów z zasadami projektowania szkolenia sportowego 
w zorganizowanym cyklu diagnoza-prognoza-kontrola. 

 
Grupa treści z zakresu Sportu osób z niepełnosprawnością 

 
1. Gry sportowe w niepełnosprawności 

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłych specjalistów fizjoterapii do pracy 

zawodowej w zakresie:  

• podniesienie przez nich poziomu sprawności fizycznej i poszerzenie zasobu 
umiejętności ruchowych o charakterze mieszanym 

•  wyrobienia pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej, co będzie w ich 
przyszłej pracy elementem profilaktyki zdrowotnej 

•  praktyczne opanowanie podstaw sportu osób niepełnosprawnych 
przejawiającego się w różnych zespołowych grach sportowych 

• popularyzacja zespołowych gier sportowych jako jednej z podstawowych form 
aktywności osób niepełnosprawnych 
 

2. Taniec na wózkach 
Celem przedmiotu jest: 
• praca nad koordynacją rytmiczno-ruchową – poruszanie się na wózku 

inwalidzkim zgodnie z frazą i rytmem muzycznym 
• nauczenie ruchów (kroków) i figur wybranych tańców towarzyskich, ludowych 

i nowoczesnych na wózku inwalidzkim 
• umiejętność tańczenia na wózku inwalidzkim z osobą tańczącą w pozycji 

stojącej (combi dance) 
• umiejętność tańczenia w pozycji stojącej z osobą tańczącą na wózku 

inwalidzkim (combi dance) 
• umiejętność tańczenia  na wózku inwalidzkim z drugą osobą tańczącą na wózku 

inwalidzkim (duo dance) 
• umiejętność adaptacji kroków i figur z rytmiki i tańca osób pełnosprawnych  

do możliwości osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich 

• metodyka nauczania tańca w kategorii combi dance (osoba niepełnosprawna 
tańcząca na wózku z osobą pełnosprawną) oraz duo dance (dwie osoby 
tańczące na wózkach inwalidzkich) 

• nabycie wiedzy z zakresu dyscypliny sportowej jaka jest taniec na wózkach 
 

3. Lekka atletyka w niepełnosprawności 
Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie nauczania 

podstaw lekkiej atletyki 
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• 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 

 
4. Pływanie w niepełnosprawności 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania środowiska wodnego 

w celach zdrowotnych i terapeutycznych 
• opanowanie podstawowych umiejętności pływania zdrowotnego  

i terapeutycznego 
• przygotowanie studenta do wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy 

w praktycznym działaniu 
 

5. Boccia 
Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją narządu ruchu w zakresie 
dyscypliny sportowej Boccia/ Bocce 

• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 
ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją narządu ruchu 
w zakresie wybranych form aktywności ruchowej 

• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki dostosowanej 
aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcji 
narządu ruchu 

 
6. Goalball 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie określonego w programie zakresu wiedzy merytorycznej  

z goalballu 
• opanowanie umiejętności poprawnego zademonstrowania podstawowych 

elementów techniki gry w goalball 
• przygotowanie studentów do pracy z osobami niewidomymi w zakresie 

prowadzenia gier wykorzystujących piłki dźwiękowe z uwzględnieniem ich 
potrzeb zdrowotnych 

 
7. Protetyka i ortotyka 

Celem przedmiotu jest: 
• zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania protez kończyn dolnych i górnych, 

dopasowywania i wyboru rodzaju leja protezowego zgodnie z mobilnością 
i aktywnością użytkownika  

• opanowanie umiejętności z zakresu zastosowania, ordynowania i dopasowania 
ortez i pozostałych urządzeń rehabilitacyjnych (wyrobów gotowych  
i wykonanych na zamówienie) 

• opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności dotyczącej przygotowania 
i opracowania odpowiedniego postępowania terapeutycznego  
w wykorzystaniem niezbędnego sprzętu w celu max. sprawności i mobilizacji 
pacjenta  

 
8. Metody specjalne fizjoterapii 

Celem przedmiotu jest: 
• uzyskanie podstawowej wiedzy na temat współcześnie stosowanych metod 

w fizjoterapii 
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• zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozowania i  pracy 
w wybranych przypadkach klinicznych za pomocą  w poszczególnych metod 
fizjoterapeutycznych  

 
9. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 

Celem przedmiotu jest: 
• przedstawienie teoretycznych aspektów medycyny fizykalnej  

i balneoklimatologii 
• zapoznanie studenta z zabiegami z zakresu medycyny fizykalnej 

i balneoklimatologii 
• przedstawienie zasad działania aparatury służącej do wykonania zabiegów oraz 

metod i metodyki ich wykonania 
• zapoznanie studenta z BHP, wskazaniami i przeciwwskazaniami  

do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej i balneoklimatologii 
 
Grupa treści z zakresu Aktywności ruchowej adaptacyjnej 

 
1. Aktywność ruchowa adaptacyjna w uszkodzeniach narządu ruchu 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z możliwościami prowadzenia zajęć sportowych  

(w zakresie letnich i zimowych dyscyplin sportowych) dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo  

• zapoznanie studentów z zagrożeniami i ograniczeniami treningowymi 
(wynikającymi z charakteru niepełnej sprawności ćwiczących) na jakie 
potencjalnie mogą być narażeni zawodnicy niepełnosprawni ruchowo 

• przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z wybranych dyscyplin sportu 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo (np. pływanie, LA, boccia, siatkówka  
na siedząco, koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, tenis na wózkach, 
taniec na wózkach) 

 
2. Aktywność ruchowa adaptacyjna osób z upośledzeniem umysłowym 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki dostosowanej 

aktywności ruchowej osób z upośledzeniem umysłowym 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania różnych 

form aktywności ruchowej osób z upośledzeniem umysłowym 
• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 

ruchowej osób z upośledzeniem umysłowym     
 

3. Aktywność ruchowa adaptacyjna w uszkodzeniach narządów zmysłu 
Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki dostosowanej 

aktywności ruchowej osób z uszkodzeniami narządu zmysłu 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania różnych 

form aktywności ruchowej osób z uszkodzeniami narządu zmysłu 
• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 

ruchowej osób z uszkodzeniami narządu zmysłu oraz współpracy z osobami 
niewidomymi, niesłyszącymi i głuchoniewidomymi    

 
4. Aktywność ruchowa adaptacyjna osób w starszym wieku 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studenta z aspektami dotyczącymi mechanizmów starzenia się 

organizmu, problemów zdrowotnych osób starszych, ich poziomu sprawności 
i aktywności fizycznej oraz roli aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia do 
późnej starości 

• przygotowanie studenta do planowania i prowadzenia różnych form aktywności 
fizycznej z osobami w starszym wieku (zapoznanie z metodami pomiaru 
aktywności fizycznej i sprawności fizycznej oraz zasadami konstruowania 
programów aktywności fizycznej dla osób w wieku starszym) 
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• ukształtowanie pozytywnej postawy wobec osób starszych i ich udziału w życiu 
społecznym 

 
5. Gimnastyka osób III wieku 

Celem przedmiotu jest: 
• rozwijanie umiejętności stosowania ruchu jako środka terapeutycznego oraz 

kształtującego fizyczną i psychiczną sprawność osób starszych  
• przekazanie studentom wiedzy na temat planowania, bezpiecznego 

organizowania i prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych. Wskazanie  
na terapeutyczne działanie takich ćwiczeń przy muzyce 

• wyposażenie studenta w niezbędne treści teoretyczne odnoszące  
się do współdziałania z osobami starszymi 

• wyposażenie studenta w poprawną technikę wykonywania ćwiczeń 
kształtujących 

 
6. Dostosowana aktywność ruchowa 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu teoretycznych postaw DAR 
• przyswojenie metodyki postępowania rehabilitacyjnego w oparciu  

o dostosowaną aktywność ruchową 
• poznanie metod DAR w odniesieniu do specyficznych kategorii osób  

z niepełnosprawnością 
 
Grupa do wyboru z zakresu treści kierunkowych 

 
1. Fizjoterapia w skoliozach 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z najnowszą wiedzą nt. bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci 

i młodzieży 
• wyuczenie/przygotowanie do diagnostyki w zakresie zmian zachodzących 

(patomechanicznych) w postawie ciała na poszczególnych etapach rozwoju 
skoliozy 

• wyuczenie indywidualnych działań w zakresie leczenia zachowawczego skolioz 
 

2. Patofizjologia chorób cywilizacyjnych 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studenta z poszczególnymi aspektami chorób cywilizacyjnych 
• zapoznanie studenta z najczęstszymi konsekwencjami i powikłaniami tych 

chorób 
• zwiększenie świadomości studentów na temat konieczności ustawicznego 

kształcenia się z zakresu nowych odkryć naukowych dotyczących etiologii, 
leczenia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych 

 
3. Rehabilitacja pacjentów wysokiego ryzyka 

Celem przedmiotu jest: 
• nauczenie studenta wiedzy o stanach zagrożenia życia i szacowaniem ryzyka 

wykonywania ćwiczeń 
• nauczenie studenta fizjoterapeutycznych metod postępowania z pacjentem 

długotrwale unieruchomionym oraz  z wysokim ryzykiem usprawniania   
• nauczenie studenta etycznych zasad współpracy z ciężko chorym pacjentem 

 
 
4. Wykłady monograficzne 

 
Antropologia kulturowa 
Celem przedmiotu jest: 

• zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji kultury, rządzących nią praw, 
historycznej zmienności i etnicznej różnorodności kultur ludzkich w aspekcie 
aktywności sportowej 
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Biologia procesu starzenia 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie wiedzy dotyczącej zmian morfologicznych i czynnościowych 
w układach, strukturach i narządach organizmu człowieka w procesie 
fizjologicznego starzenia się, ze szczególnym uwzględnieniem układu 
nerwowego (ośrodkowego i obwodowego) i układu mięśniowego. 

• zapoznanie z podstawowymi chorobami neurodegeneracyjnymi wieku starszego 
oraz z aktualną wiedzą w odniesieniu do sposobów oddalenia początku procesu 
starzenia, jego spowolnienia i łagodzenia skutków, a także stworzenie podstaw 
teoretycznych niezbędnych w rehabilitacji osób w podeszłym wieku.  

 
Monitoring procesu rehabilitacji za pomocą obiektywnych metod 
biomechanicznych 
Celem przedmiotu jest: 

• poznanie i zrozumienie przez studentów biomechanicznych 
i patobiomechanicznych 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 torami 
pomiarowymi umożliwiającymi obiektywną ocenę układu ruchu pacjentów – 
także na podstawie badań własnych (w tym doktorantów) Katedry 

 
Natura czy kultura – czyli co nas stwarza? 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów ze złożoną współzależnością między oddziaływaniem 
genów a wpływem środowiska na rozwój człowieka 

• przybliżenie studentom problematyki współczesnej genetyki, jej praktycznych 
zastosowań i możliwości ingerencji w kształtowanie organizmu człowieka 

• przekazanie wiedzy o najnowszych, często dyskusyjnych i kontrowersyjnych 
kwestiach, które rodzi współczesna genetyka człowieka 

 
Trendy w biologii 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania komórek macierzystych 
w medycynie oraz związanymi  z tym zagrożeniami. 

• zapoznanie studentów ze środowiskowym i molekularnym podłożem chorób 
o znaczeniu epidemiologicznym oraz możliwościami ich leczenia. 

• zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania mózgu 
w aspekcie wpływu doświadczeń życiowych, przedstawienie funkcji neuronów 
lustrzanych, oraz określenie wpływu składników odżywczych na fizjologię 
i metabolizm mózgu. 

• zapoznanie studentów z biologicznym podłożem chorób autoimmunologicznych, 
przedstawienie informacji dotyczących budowy i funkcji układu immunologicznego, 
zapoznanie studentów z możliwościami leczenia chorób autoimmunologicznych, 
przedstawienie charakterystyki wybranych chorób autoimmunologicznych. 
 

Geny i nasza przyszłość 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie ze współczesnymi problemami genetyki i biologii molekularnej oraz 
możliwościami wykorzystania jej osiągnięć dla potrzeb medycyny i sportu  

• wypracowanie potrzeby poszerzania i aktualizowania wiedzy, która służy 
postępowi w wychowaniu fizycznym, w sporcie i w naukach medycznych  

 
Etnologia sportu 
Celem przedmiotu jest: 
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• zapoznanie z historią i ewolucją wybranych gier tradycyjnych   
• przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu Etnologii Sportu 

w praktyce szkolnej, profilaktycznej, treningowej 
• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania 

twórczych rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w zajęciach 
ruchowych o różnym charakterze z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami 
starszymi. 

 

Oddziaływanie wychowawcze na osoby niepełnosprawne 
Celem przedmiotu jest: 

• uwrażliwienie na różnorodne problemy wychowawcze w różnych okresach życia 
osób niepełnosprawnych 

• charakterystyka różnic między wychowaniem jako praktyką a wychowaniem 
jako instytucją społeczną 

• rozumienie różnicy między tradycyjnym wychowaniem a wspieraniem rozwoju 
• uświadomienie pedagogicznych uwarunkowań procesu rehabilitacyjnego 

 

Głos – instrument, na którym gra każdy 
Celem przedmiotu jest: 

• pogłębienie wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania głosowego 
• szczegółowe zapoznanie z budową i działaniem narządu głosowego  
• pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego i zgodnego z zasadami higieny  

posługiwania się głosem 
• uzyskanie wiedzy na temat patologii głosowych i ich przyczyn 

 

Biologiczne mechanizmy zachowania 
Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie wiedzy z zakresu neurofizjologii i neurobiologii behawioralnej 
z elementami neuropsychologii 

• przedstawienie zasad kontroli neurohormonalnej narządów i tkanek, 
mechanizmów podstawowych napędów oraz biologicznego podłoża osobowości, 
omówienie zagadnień związanych z istotą i mechanizmami powstawania 
niektórych chorób psychicznych. 

 

Patofizjologia bólu 
Celem przedmiotu jest: 

• omówienie mechanizmów neurofizjologicznych obejmujących procesy 
uszkodzenia tkanki i pobudzenia receptora bólowego (nocyceptora), przesłania 
tej informacji do rdzenia kręgowego oraz przetworzenia wrażeń bólowych 
w obszarach sensorycznych mózgu 

• wyjaśnienie patofizjologicznych aspektów przetworzenia informacji 
nocyceptywnej oraz omówienie praktycznego wymiaru tego zagadnienia 

• przedstawienie mechanizmów działania najczęściej stosowanych środków 
farmakologicznych oraz wybranych procedur fizjoterapeutycznych 

 

Genetyka stosowana 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z rolą genów w odniesieniu do chorób genetycznych  
• zapoznanie studenta z najczęstszymi genetycznymi jednostkami chorobowymi 
• zapoznanie studenta z nowoczesnymi programami badawczymi w zakresie 

genetyki stosowanej  
 

Promocja zdrowia w pracy fizjoterapeuty 
Celem przedmiotu jest: 

• rozszerzenie biomedycznego przygotowania studenta fizjoterapii w kierunku 
dostrzeżenia społeczno-kulturowego wymiaru ciała człowieka  

• pokazanie fizjoterapii w perspektywie promocji zdrowia 
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 Plastyczność rozwojowa układu nerwowego 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zmian morfologicznych 
i czynnościowych zachodzących w  układzie nerwowym organizmu człowieka 
w trakcie procesów rozwojowych 

• zapoznanie studentów z podstawowymi chorobami rozwojowymi układu 
nerwowego oraz z aktualną wiedzą dotycząca spowolnienia i łagodzenia ich 
skutków, a także stworzenie podstaw teoretycznych niezbędnych  
do rehabilitacji dzieci 

 
Specjalność: Fizjoterapia uzdrowiskowa 

 
1. Medycyna uzdrowiskowa 

Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie specyfiki i organizacji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce  
i na świecie 

• znajomość zasad profilaktyki, leczenia i rehabilitacji wybranych chorób 
w warunkach uzdrowiska w oparciu o podstawy naukowe 

 

2. Klimatoterapia 
Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie teoretycznych aspektów Klimatoterapii uzdrowiskowej 
• przedstawienie leczniczego wpływu klimatu na organizm 
• zapoznanie studenta z zabiegami klimatoterapeutycznymi 

 

3. Pomoc psychologiczna w lecznictwie uzdrowiskowym 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów pomocy 
psychologicznej 

• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów pomocy 
psychologicznej w kontekście lecznictwa uzdrowiskowego 

• uzyskanie umiejętności zastosowania wybranych elementów wiedzy z zakresu 
wybranych aspektów pomocy psychologicznej w kontekście lecznictwa 
uzdrowiskowego 

 

4. Turystyka zdrowotna 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu turystyki zdrowotnej 
• zapoznanie studenta ze specyfiką walorów turystyczno-krajoznawczych 

uzdrowisk na wybranych przykładach 
• przygotowanie studenta do projektowania produktów turystycznych w obszarze 

turystyki uzdrowiskowej, spa i wellness 
 

5. Żywienie w chorobach metabolicznych 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z mechanizmami indukującymi choroby metaboliczne 
• wskazanie znaczenia sposobu żywienia w pierwotnej i wtórnej profilaktyce 
• wyrobienie umiejętności planowania racji pokarmowej adekwatnej do stanu 

zdrowia 
 

Grupa praktyk zawodowych 
 
1. Praktyka w warunkach uzdrowiska 

Celem przedmiotu jest: 

• posiada wiedzę w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych 
i balneoterapeutycznych w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami 
i dysfunkcjami 
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• zapoznanie z organizacją leczenia uzdrowiskowego (sanatoryjnego, szpitala 
uzdrowiskowego i ambulatoryjnego) 

• uzyskanie przygotowania zawodowego oraz nabycie umiejętności 
samodzielnego wykonywania poszczególnych zabiegów fizykalnych  
i balneoterapeutycznych w zakładach przyrodoleczniczych 

• 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 

• zna zasady prowadzenia profilaktyki chorób leczonych w zakładach 
przyrodoleczniczych 

 

2. Praktyka kliniczna z fizykoterapii w placówce uzdrowiskowej 
Celem przedmiotu jest: 

• posiada wiedzę w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych 
i balneoterapeutycznych w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami 
i dysfunkcjami 

• uzyskanie przygotowania zawodowego oraz nabycie umiejętności 
samodzielnego wykonywania poszczególnych zabiegów balneoterapeutycznych 
i fizykoterapeutycznych w zakładach przyrodoleczniczych 

• 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 

• zna zasady prowadzenia profilaktyki chorób leczonych w zakładach 
przyrodoleczniczych 

 

3. Praktyka kliniczna zblokowana 
Celem przedmiotu jest: 

• zdobycie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych 
• umiejętność wykorzystywania i obsługiwania aparatury i sprzętu do fizjoterapii 

w chorobach cywilizacyjnych 
• umiejętność wyboru i wykonania diagnostyki funkcjonalnej, terapii, jej 

modyfikacji oraz programowania procesu usprawniania w chorobach 
cywilizacyjnych 

• umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej 
• umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu podwyższania 

kompetencji zawodowych 
 

Specjalność: Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych 

 

1. Cywilizacja a środowisko 
Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy o związkach między stanem środowiska, postępem 
cywilizacyjnym a zdrowiem człowieka  

• ukształtowanie postaw świadomej troski o stan środowiska człowieka 
• wykształcenie potrzeby ustawicznego kształcenia się stosownie do zmian 

zachodzących pod wpływem rozwoju cywilizacji  
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2. Choroby infekcyjne i pasożytnicze 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z epidemiologią, symptomatologią, diagnostyką  
i prewencją najczęstszych  chorób infekcyjnych i inwazyjnych   

• poszerzenie wiedzy na temat potencjalnych możliwości nabywania infekcji  
i inwazji podczas zabiegów fizykoterapeutycznych oraz w czasie  przebywania 
w odmiennych strefach klimatycznych  

• wypracowanie potrzeby poszerzania i aktualizowania wiedzy medycznej  
i ochrony zdrowia  

 

3. Ergonomia 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie podstawowej wiedzy na temat ergonomii jako nauki 
interdyscyplinarnej      

• przekazanie  wiedzy potrzebnej do zrozumienia na czym polega komfort 
i bezpieczeństwo pracy fizjoterapeuty  

• przekazanie  wiedzy potrzebnej do zrozumienia na czym polega  
bezpieczeństwo chorego 

• wytłumaczenie na czym polegają  zespoły przeciążeniowe narządów ruchu - 
charakterystyczne dla fizjoterapii                                                                                        

• przekazanie szerokiej wiedzy na temat ergonomii w służbie chorych przewlekle 
unieruchomionych oraz osób z przewlekłymi zespołami przeciążeniowymi 
narządów ruchu 

• przekazanie wiedzy na temat higieny pracy fizjoterapeuty 
• wytłumaczenie na czym polegają zasady ergonomicznego kształtowania 

środowiska pracy                  
• przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod badawczych stosowanych 

w ergonomii 
 

4. Żywienie w chorobach cywilizacyjnych 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta jak zaburzenia przemiany węglowodanowej wpływają  
na rozwój metabolicznych chorób cywilizacyjnych 

• poznanie zasad żywienia w profilaktyce metabolicznych chorób cywilizacyjnych 
i osteoporozy  

• poznanie zasad żywienia w chorobach metabolicznych uwarunkowanych 
genetycznie 

• kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych 
• profilaktyka chorób dietozależnych 

 

5. Choroby związane ze współczesnym stylem życia 
Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta rozumienia podstaw procesów fizjologicznych  
i patologicznych związanych ze współczesnym stylem życia i zagrożeniami 
środowiskowymi oraz podstawowymi schorzeniami mającymi związek  
ze zmianami cywilizacyjnymi 

 

6. Aktywność ruchowa w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 
Celem przedmiotu jest: 

• zaznajomienie studenta z podstawowymi terminami związanymi ze sprawnością 
fizyczną  

• zapoznanie studenta z środowiskowymi uwarunkowaniami sprawności fizycznej, 
klasyfikacją, pomiarem i kształceniem zdolności motorycznych pacjentów 
z różnymi chorobami cywilizacyjnymi  

• zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi dotyczącymi opracowywania 
adekwatnych programów aktywności fizycznej zalecanej dla pacjentów 
z chorobami cywilizacyjnymi  
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7. Współczesny sport wyczynowy 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z systemem 
i funkcjonowaniem współczesnego sportu w rozumieniu współzależności 
trening-zawody-odnowa 

 

8. Metody fizykalne stosowane w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 
Celem przedmiotu jest: 

• znajomość chorób cywilizacyjnych z uwzględnieniem mechanizmów i dynamiki 
rozwijających się zmian 

• przygotowanie studentów do programowania terapii z wykorzystaniem metod 
fizykalnych w profilaktyce  pierwotnej i wtórnej chorób cywilizacyjnych   

 

9. Turystyka zdrowotna 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu turystyki zdrowotnej 
• zapoznanie studenta ze specyfiką walorów turystyczno-krajoznawczych 

uzdrowisk na wybranych przykładach 
• zapoznanie studenta z możliwością zastosowania aktywności turystycznej  

w walce z chorobami cywilizacyjnymi 
 

10. Stres psychologiczny i metody copingu 
Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy psychologicznej z zakresu teorii stresu psychologicznego 
oraz wybranych metod copingu 

• zdobycie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania procesów emocjonalnych 
ze szczególnym uwzględnieniem stresu oraz skutecznego przeciwdziałania 
stresowi i obniżania napięcia emocjonalnego w różnych sytuacjach życiowych 

• nabycie kompetencji sprawnego funkcjonowania w sytuacji trudnej oraz 
usprawniania funkcjonowania osób doświadczających stresy w różnych 
sytuacjach życiowych 

 

11. Wpływ warunków klimatycznych na zdrowie i sprawność fizyczną 
człowieka 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z klimatem oraz rolą klimatu 
w klimatoterapii 

• analiza wpływu czynników urbanizacyjnych oraz klimatycznych na sprawność 
fizyczna człowieka 

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

 

12. Sport rekreacyjny i wellness w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 
Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie studentów i studentki w wiadomości dotyczące rodzajów 
i zastosowania sportów rekreacyjnych i form wellness w profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych 

• zapoznanie z metodyką przygotowania oraz metodami realizacji możliwymi do 
wykorzystania podczas zajęć z zastosowaniem sportów rekreacyjnych i form 
wellness w profilaktyce chorób cywilizacyjnych z dostosowaniem do potrzeb 
i możliwości uczestników 
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13. Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych – Otyłość i towarzyszące 
zaburzenia metaboliczne 
Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta rozumienia podstaw procesów fizjologicznych  
i patologicznych związanych z otyłością oraz następstw chorobowych 
wywołanych otyłością 

• nauczenie studenta przeprowadzania oceny fizjoterapeutycznej chorego  
w z otyłością i interpretacji badań diagnostycznych szczególnie laboratoryjnych 
oraz nauczenie studenta metod fizjoterapii, mających zastosowanie  
w profilaktyce i zwalczaniu otyłości 

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

 

14. Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych – Miażdżyca i jej powikłania 
Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta rozumienia podstaw procesów patologicznych 
prowadzących do miażdżycy oraz mechanizmów rozwoju miażdżycopochodnych  
chorób i zespołów chorobowych 

• nauczenie studenta organizacji i przeprowadzania działań prewencyjnych 
hamujących i spowalniających rozwój miażdżycy i jej następstw ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywności fizycznej 

• rozwijanie cech osobowościowych studenta, niezbędnych dla utrzymania 
właściwego stosunku z chorym z powikłaniami miażdżycy ze szczególnym 
uwzględnieniem uszkodzenia układu krążenia i nerwowego, a także 
z współpracującym zespołem leczniczo- rehabilitacyjnym 

 

15. Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych – Wady postawy 
Celem przedmiotu jest: 

• wyuczenie/przygotowanie do diagnostyki w zakresie zmian zachodzących 
(patomechanicznych) w postawie ciała na poszczególnych etapach ontogenezy 
oraz na skutek przeciążeń 

• wyuczenie indywidualnych działań w zakresie leczenia zachowawczego 
dysfunkcji narządu ruchu powstałych na skutek zmian ukształtowania postawy 
ciała w przebiegu ontogenezy 

• zapoznanie z zasadami profilaktyki przeciążeń narządu ruchu przez 
wykorzystanie narzędzi służących do promocji zdrowego życia  

 

 

16. Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych – Schorzenia układu 
oddechowego zależne od środowiska 
Celem przedmiotu jest: 

• powtórzenie informacji i weryfikacja wiedzy studentów na temat chorób  układu 
oddechowego. Charakterystyka czynników wpływających na stan zdrowia 
jednostki i zbiorowości. Przyczyny powstawania i drogi szerzenia się chorób 
w zależności od środowiska. 

• charakterystyka drobnoustrojów chorobotwórczych i ich rola w organizmie 
człowieka. Określenie wpływu środowiska naturalnego, nauki i pracy  
na schorzenia układu oddechowego.  

• samodzielna praca z pacjentem, praca w zespole, doskonalenie i wykorzystanie 
teoretycznych zagadnień z zakresu kryteriów diagnostycznych  
w poszczególnych jednostkach chorobowych. Wdrożenie działań 
profilaktycznych, które mogą zminimalizować lub wyeliminować zagrożenia 
środowiskowe związane ze  schorzeniami układu oddechowego.  

 

17. Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych – Zaburzenia osobowości 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych zaburzeń psychicznych 
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• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu zaburzeń psychicznych  
w kontekście fizjoterapii w chorobach cywilizacyjnych 

• uzyskanie umiejętności zastosowania wybranych elementów wiedzy z zakresu 
zaburzeń psychicznych w obszarze fizjoterapii 

 

18. Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych – Choroba zakrzepowo-zatorowa 

Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta rozumienia podstaw procesów fizjologicznych  
i patologicznych związanych z chorobami mającymi w tle proces zakrzepowo- 
zatorowy 

• nauczenie studenta najważniejszych schematów postępowania 
fizjoterapeutycznego w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji powikłań 
zakrzepowo- zatorowych, tak, aby potrafił zaplanować indywidualny program 
dla różnorodnych grup osób w różnym stopniu ryzyka i w różnych sytuacjach 
środowiskowych. 

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

 

19. Patofizjologia chorób cywilizacyjnych 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z poszczególnymi aspektami chorób cywilizacyjnych 
• zapoznanie studenta z najczęstszymi konsekwencjami i powikłaniami tych 

chorób 
• zwiększenie świadomości studentów na temat konieczności ustawicznego 

kształcenia się z zakresu nowych odkryć naukowych dotyczących etiologii, 
leczenia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych 

 

20. Rehabilitacja pacjentów wysokiego ryzyka 
Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta wiedzy o stanach zagrożenia życia i szacowaniem ryzyka 
wykonywania ćwiczeń 

• nauczenie studenta fizjoterapeutycznych metod postępowania z pacjentem 
długotrwale unieruchomionym oraz  z wysokim ryzykiem usprawniania   

• nauczenie studenta etycznych zasad współpracy z ciężko chorym pacjentem 
 

Grupa praktyk zawodowych 
 

1. Praktyka kliniczna z fizykoterapii  
Celem przedmiotu jest: 

• posiada wiedzę w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych 
i balneoterapeutycznych w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób 
cywilizacyjnych 

• zna metodykę, wskazania i przeciwwskazania wykonywanych zabiegów 
fizykalnych w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób cywilizacyjnych 

• uzyskanie przygotowania zawodowego oraz nabycie umiejętności 
samodzielnego wykonywania poszczególnych zabiegów fizykalnych  
i balneoterapeutycznych w zakładach fizykoterapii, przyrodoleczniczych  
i ośrodkach odnowy biologicznej 

• 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 klientem/pacjentem.  
Ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie klienta/pacjenta. Potrafi 
pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

• potrafi sporządzać dokumentację zabiegową, w tym wypełniać i prowadzić karty 
zabiegowe 
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• zna zasady profilaktyki pierwotnej i wtórnej w odniesieniu do chorób 
cywilizacyjnych. Potrafi udzielić porad w zakresie trybu życia oraz postępowania 
w wybranych chorobach cywilizacyjnych 

 

2. Praktyka kliniczna zblokowana 
Celem przedmiotu jest: 

• zdobycie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych 
• umiejętność wykorzystywania i obsługiwania aparatury i sprzętu do fizjoterapii 

w chorobach cywilizacyjnych 
• umiejętność wyboru i wykonania diagnostyki funkcjonalnej, terapii,  

jej modyfikacji oraz programowania procesu usprawniania w chorobach 
cywilizacyjnych 

• umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej 
• umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu podwyższania 

kompetencji zawodowych 
 

Specjalność: Fizjoterapia w geriatrii 

 
1. Fizjopatologiczne problemy gerontologii 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta ze zmianami zachodzącymi w poszczególnych narządach 
i układach organizmu ludzkiego pod wpływem starzenia się  

• zapoznanie studenta z najczęstszymi jednostkami chorobowymi 
towarzyszącymi procesowi starzenia się i podstawowymi zasadami w ich 
profilaktyce 

• zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami służącymi do oceny stanu 
zdrowia, w aspekcie fizycznymi i czynnościowym, osób starszych 

 
2. Gerokinezjologia 

Celem przedmiotu jest:  

• zapoznanie studenta z problematyką dotyczącą specyficznych aspektów 
prowadzenia ukierunkowanych programów ćwiczeń oraz kształtowania 
sprawności fizycznej wśród osób starszych  

• zapoznanie studenta z problematyką dotyczącą specyfiki utrzymania stabilnej 
postawy ciała i chodu u osób starszych oraz z przykładowymi metodami oceny 
klinicznej i laboratoryjnej tych aspektów  

• zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami związanymi z kontrolą 
motoryczną u osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem teorii 
programowych, w tym teorii Schmidta i Bernsteina 

• przygotowanie studenta do planowania i prowadzenia ukierunkowanych 
programów ćwiczeń oraz kształtowania sprawności fizycznej u osób w starszym 
wieku 

• ukształtowanie pozytywnej postawy wobec osób starszych i ich udziału w życiu 
społecznym 

 

3. Sport „mastersów” 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z rolą i miejscem sportu weteranów w kontekście współczesnych 
przemian demograficznych 

• zapoznanie z historią ruchu masters na świecie i w Polsce 
• przekazanie podstaw wiedzy na temat poziomu i tempa zmian sprawności 

fizycznej z wiekiem u weteranów i osób nietrenujących 
• zapoznanie ze skutkami zdrowotnymi całożyciowego uprawnia sportu 

wyczynowego 
 

 

 

 



17 

 

4. Żywienie w ontogenezie 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z zasadami prawidłowego żywienia człowieka zdrowego 
w zależności od wieku 

• poznanie wpływu niewłaściwego żywienia na procesy wzrastania, dojrzewania 
i starzenia  

• kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych   
• profilaktyka chorób wynikających z wadliwego żywienia 

 

5. Aspekty architektoniczne i środowiskowe związane z adaptacją dla potrzeb 
osób w wieku podeszłym 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie wiedzy teoretycznej na temat barier architektonicznych 
i środowiskowych w turystyce i rekreacji osób starszych 

• zapoznanie studenta z możliwością przełamywania barier architektonicznych 
i środowiskowych w aktywności turystycznej i rekreacyjnej osób starszych 

 

6. Gerontopsychologia 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii starzenia się 
• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychospołecznych problemów osób 

w okresie późnej dorosłości stosowanej w obszarze fizjoterapii 
• uzyskanie umiejętności zastosowania wybranych elementów wiedzy z zakresu 

psychospołecznych problemów osób w okresie późnej dorosłości w obszarze 
fizjoterapii 

 

7. Fizykoterapia w geriatrii 
Celem przedmiotu jest: 

• posiada wiedzę w zakresie odrębności fizjologicznych okresu starości 
w poszczególnych układach i narządach i chorób charakterystycznych dla 
okresu starości w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 
fizjoterapii i planowania procesu rehabilitacji 

• nauczenie studentów udzielania porad pacjentom w różnym wieku w trakcie 
trwania choroby, dotyczących usprawniania i dbania o zdrowy tryb życia 

 

8. Turystyka zdrowotna 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu turystyki zdrowotnej 
• zapoznanie studenta ze specyfiką walorów turystyczno-krajoznawczych 

obszarów uzdrowiskowo-wypoczynkowo-turystycznych na wybranych 
przykładach 

• zapoznanie studenta z możliwością podejmowania aktywności turystycznej 
przez osoby w starszym wieku 

 

9. Aspekty prawne i socjalne opieki nad osobami w wieku podeszłym 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z aktualnym stanem prawnym i zasadami organizacyjnymi  
regulującym opiekę nad osobami w podeszłym wieku 

• nauczenie studenta posługiwania się dokumentacją prawną regulującą opiekę 
nad osobami w podeszłym wieku 

• rozwijanie cech osobowościowych studenta, niezbędnych dla utrzymania 
właściwego stosunku z chorym w starszym wieku ze szczególnym 
uwzględnieniem pacjentów samotnych, niepełnosprawnych i pozostających  
w Domach Pomocy Społecznej 
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10. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii – profilaktyka i leczenie chorób układu 
oddechowego 
Celem przedmiotu jest: 

• powtórzenie informacji i weryfikacja wiedzy studentów z zakresu anatomii 
i fizjologii układu oddechowego. Problemy i funkcjonowanie osób starszych. 

• nabycie wiedzy oraz umiejętności prawidłowej techniki badania osób starszych 
oraz zaznajomienie z testami funkcjonalnymi służącymi do diagnostyki pacjenta 
oraz profilaktyką i leczeniem chorób układu oddechowego  

• samodzielna praca z pacjentem geriatrycznym, praca w zespole, doskonalenie 
i wykorzystanie teoretycznych zagadnień z zakresu kryteriów diagnostycznych 
w poszczególnych jednostkach chorobowych oraz umiejętność ich weryfikacji 
u poszczególnych pacjentów, dobór odpowiednich form aktywności fizycznej dla 
pacjentów geriatrycznych  

 

11. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii – profilaktyka i leczenie chorób układu 
krążenia 
Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta istoty najważniejszych dysfunkcji i chorób układu krążenia 
charakterystycznych dla wieku podeszłego 

• nauczenie studenta wykonywania badań diagnostycznych umożliwiających 
zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego,  odrębności metod 
fizjoterapii, a także ocenę jego efektów u chorych kardiologicznie w wieku 
podeszłym 

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

 

12. Opieka paliatywna 
Celem przedmiotu jest: 

• nauczenie studenta rozumienia podstaw procesów fizjologicznych  
i patologicznych typowych dla osób przewlekle chorych i w stanach 
terminalnych 

• nauczenie studenta odrębności metod fizjoterapii, mających zastosowanie 
w opiece paliatywnej 

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

 

Grupa praktyk zawodowych 
 
1. Praktyka w placówce dla pacjentów geriatrycznych/osób starszych 

Celem przedmiotu jest: 

• wdrożenie studenta  w system organizacyjny i funkcjonowanie placówek 
pomocy społecznej dla osób w starszym wieku 

• zdobycie umiejętności pracy fizjoterapeutycznej z pacjentem w starszym wieku 
- podopiecznym placówki geriatrycznej 

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

 

2. Praktyka kliniczna z fizykoterapii w placówce geriatrycznej/dla osób 
starszych 
Celem przedmiotu jest: 

• posiada wiedzę w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych 
w klinicznym leczeniu osób starszych z różnymi chorobami i dysfunkcjami 

• uzyskanie przygotowania zawodowego oraz nabycie umiejętności 
samodzielnego wykonywania poszczególnych zabiegów fizykoterapeutycznych 
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• 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 kliniczna zblokowana w placówce geriatrycznej/dla osób 
starszych 
Celem przedmiotu jest: 

• wdrożenie studenta  w system organizacyjny i funkcjonowanie placówek 
pomocy społecznej z opieką medyczną dla osób w starszym wieku 

• zdobycie umiejętności pracy fizjoterapeutycznej z pacjentem w starszym wieku 
- podopiecznym stacjonarnej placówki pomocy społecznej z opieką medyczną 

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

 

Specjalność: Fizjoterapia w sporcie 

 
1. Teoria i metodyka treningu sportowego 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z systemowym 
rozumieniem treningu sportowego w różnych odmianach sportu 

• zapoznanie studentów z zasadami projektowania szkolenia sportowego 
w zorganizowanym cyklu diagnoza-prognoza-kontrola 

 

2. Fizjologia wysiłku sportowego 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z wpływem wewnętrznych i zewnętrznych czynników  
na kształtowanie zdolności wysiłkowej  

• nabycie przez studenta umiejętności dokonania oceny wydolności  
z zastosowaniem różnych metod badań  

• nabycie umiejętności  wykorzystania wyników badań czynnościowych  
do programowania treningu fizycznego 

 

3. Przeciążenia narządów ruchu w wybranych dyscyplinach sportu 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie podstawowej wiedzy na temat biofizyki jako nauki 
interdyscyplinarnej      

• przekazanie informacji dotyczącej zagrożenia i niebezpieczeństwa  związanego 
ze stosowaniem różnych metod diagnostycznych  we współczesnej medycynie 

• przekazanie  wiedzy potrzebnej do zrozumienia istoty oddziaływań czynników 
zewnętrznych doprowadzających do powstania zmian przeciążeniowych 
narządów ruchu 

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

• przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod badawczych stosowanych 
w biofizyce 

 

4. Programowanie w kompleksowym postępowaniu leczniczym obrażeń 
narządu ruchu 
Celem przedmiotu jest: 

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



20 

 

• poznanie umiejętności programowania procesu rehabilitacyjnego mającego  
na celu przywrócenie poszkodowanego do uprawiania sportu w jak najkrótszym 
okresie czasu 

• nauczenie się zasad profilaktyki urazów, która w znacznym stopniu mogą  
się przyczynić do zmniejszenia częstotliwości ich występowania 

• wykształcenie u studentów fizjoterapii znaczenia kompleksowego planowania 
w leczeniu pooperacyjnym pacjentów 

• wykształcenie u studenta pracy w zespole 
 

5. Zaopatrzenie ortopedyczne i kinesiotaping w urazach sportowych 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z wiedzą z zakresu funkcjonowania wyrobów medycznych oraz 
opanowanie umiejętności z zakresu zastosowania, ordynowania i dopasowania 
wyrobów gotowych i wykonanych na zamówienie 

• nabycie umiejętności opracowania odpowiedniego postępowania 
terapeutycznego w wykorzystaniem niezbędnego i optymalnego sprzętu w celu 
max. mobilizacji pacjenta 

• zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego wykorzystania podstawowych 
metod i technik kinesiology tapingu 

 

6. Odnowa biologiczna w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z zabiegami fizykalnymi wykonywanymi podczas 
regularnych cyklów treningowych 

• zapoznanie studenta z podstawową diagnostyką dysfunkcji ortopedycznych pod 
kątem doboru procedury fizjoterapeutycznej 

• zapoznanie studenta z procedurą odnowy biologicznej po wybranych urazach 
i dysfunkcjach sportowych 

 

7. Żywienie w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów zasadami prawidłowego żywienia, jego oceną, rolą 
makro i mikroskładników w organizmie w  zdrowiu i stanach zagrożenia oraz 
żywieniem  w różnych okresach treningowych 

• wskazanie na możliwości wspomagania, diagnozowania organizmu obciążonego 
wysiłkiem fizycznym i jego regeneracji po wysiłku, przywracanie zdrowia 
poprzez modyfikacje żywienia 

 

8. Doping w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• ukształtowanie etycznej postawy w zakresie walki z dopingiem w sporcie 
• poznanie organizacji zajmującej sie walką z dopingiem, struktury oraz zasad jej 

działania 
• poznanie aspektów medycznych stosowania środków dopingujących 
• wykształcenie u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych 
 

9. Wybrane techniki terapii manualnej w obrażeniach sportowych 
Celem przedmiotu jest: 

• uzyskanie wiedzy na temat etiologii, objawów, zmian patologicznych wybranych 
obrażeń sportowych a także doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych 
i stosowania wybranych technik terapii manualnej 

• umiejętność wykonywania wybranych technik mobilizacyjnych w obrażeniach 
sportowych 
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10. Traumatologia sportu 
Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie definicji i klasyfikacji stanów pourazowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obrażeń narządu ruchu 

• nauczenie podstawowych zasad postępowania w stanach pourazowych –  
z uwzględnieniem obrażeń ostrych oraz przewlekłych oraz obejmujących 
diagnostykę, leczenie zachowawcze i operacyjne 

• nauczenie podstawowych zabiegów z zakresu terapii manualnej stosowanych 
w leczeniu zachowawczym stanów pourazowych 

 

11. Praca ciałem 
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 pracy z ciałem 
 

Grupa praktyk zawodowych 
    

1. Praktyka w placówce związanej z fizjoterapią w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie się z zasadami pracy w miejscu odbywania praktyk 
• poznanie profilu działalności ośrodka, w którym odbywa się praktyki 
• poznanie profilu pacjentów i jednostek chorobowych na poszczególnych 

oddziałach, w klinikach, szpitalach, przychodniach i innych ośrodkach 
rehabilitacyjnych 

• zapoznanie się z dostępnym w ośrodku sprzętem rehabilitacyjnym, 
ortopedycznym, diagnostyczno-treningowym 

• omówienie z fizjoterapeuta jednostki chorobowej pacjenta, którego praktykant 
będzie usprawniać, a po zakończeniu pracy uzupełni wiedzę w tym zakresie 
z dostępnych dla studenta źródeł 

• przeprowadzenie wywiadu i oceny funkcjonalnej pacjenta 
• ustalenie z opiekunem praktyk programu rehabilitacyjnego dla kontuzjowanego 

pacjenta, którym student będzie się opiekował podczas praktyk 
• prowadzenie ćwiczeń leczniczych przez studenta zgodnie ze wskazaniami 

i technika wykonywania poszczególnych ćwiczeń leczniczych i metod 
terapeutycznych pod kontrola fizjoterapeuty 

• zastosowanie praktyczne w terapii poznanych ćwiczeń i metod terapeutycznych 
• zapoznanie studenta z innymi współczesnymi metodami leczniczymi, 

kształtowanie warsztatu pracy przyszłego fizjoterapeuty 
• współudział w prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta na oddziale 

 

2. Praktyka kliniczna z fizykoterapii  
Celem przedmiotu jest: 

• posiada wiedzę w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych               
w klinicznym leczeniu osób z różnymi urazami sportowymi i dysfunkcjami 

• uzyskanie przygotowania zawodowego oraz nabycie umiejętności 
samodzielnego 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 
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• 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 kliniczna zblokowana w placówce związanej z fizjoterapią w 
sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie się z zasadami pracy w miejscu odbywania praktyk 
• poznanie profilu działalności ośrodka, w którym odbywa się praktyki 
• poznanie profilu pacjentów i jednostek chorobowych na poszczególnych 

oddziałach, w klinikach, szpitalach, przychodniach i innych ośrodkach 
rehabilitacyjnych 

• zapoznanie się z dostępnym w ośrodku sprzętem rehabilitacyjnym, 
ortopedycznym, diagnostyczno-treningowym 

• omówienie z fizjoterapeuta jednostki chorobowej pacjenta, którego praktykant 
będzie usprawniać, a po zakończeniu pracy uzupełni wiedzę w tym zakresie 
z dostępnych dla studenta źródeł 

• przeprowadzenie wywiadu i oceny funkcjonalnej pacjenta 
• ustalenie programu rehabilitacyjnego dla kontuzjowanego pacjenta, którym 

student będzie się opiekował podczas praktyk 
• prowadzenie ćwiczeń leczniczych przez studenta zgodnie ze wskazaniami 

i technika wykonywania poszczególnych ćwiczeń leczniczych i metod 
terapeutycznych 

• zastosowanie praktyczne w terapii poznanych ćwiczeń i metod terapeutycznych 
• praca studenta współczesnymi metodami leczniczymi, kształtowanie warsztatu 

pracy przyszłego fizjoterapeuty 
• prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta na oddziale 

 


