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Przedmiot: F-j2-1-2-18-19 - Biologia medyczna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Biologia medyczna

Kod przedmiotu F-j2-1-2-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Osoba odpowiedzialna za program
przedmiotu dr Aleksandra Kiełtyka

Wymagania (Kompetencje wstępne) Ogólna wiedza biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Założenia i cele przedmiotu
Przygotowanie studenta do zrozumienia biologicznych podstaw życia wraz z
ontogenezą.

Prowadzący zajęcia dr Aleksandra Kiełtyka



Egzaminator/ Zaliczający dr Aleksandra Kiełtyka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
15.0

ECTS:
1

godz.:
10.0

ECTS:
0.84

Udział w wykładach (godz.) 15 10

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0.16

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
15

ECTS:
0.5

godz.:
15

ECTS:
0.5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
15.0

ECTS:
1.0

godz.:
10.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Posiada wiedzę na temat budowy, rozwoju komórek i
tkanek człowieka oraz opisuje procesy rozwoju
osobniczego w kolejnych etapach ontogenezy

K_W05 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), udział w
dyskusji, (W),
referat, (W)

W2 Posiada wiedzę niezbędną do opisu budowy komórki,
tkanek i funkcjonowania układów i narządów ciała K_W07 P7S_WG_M2

W3 posiada wiedzę na temat zespołów chorobowych oraz
zna ich podstawę genetyczną K_W06 P7S_WG_M2

Umiejętności

U1
Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu budowy
anatomicznej i funkcjonowania podstawowych układów
człowieka

K_U01 P7S_UW_M1
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania

Potrafi rozpoznać niepełnosprawność genetyczną oraz
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U2 zastosować odpowiednie podejście do pacjenta K_U10 P7S_UW_M5 danych, realizacji
zajęć) (U),
dyskusja

Kompetencje społeczne

K1 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu K_K01 P7S_KK_M1 obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2 Wykazuje toleranację dla os. chorych na zespoły
genetyczne K_K07 P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy,dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Ultrastruktura i funkcje podstawowych organelli komórkowych, śmierć i starzenie się komórki. 

Tkanki człowieka, przystosowanie komórek różnych typów tkanek do pełnionych funkcji. 

Podstawy embriologii człowieka: stadia rozwoju embrionalnego, budowa komórek rozrodczych, istota procesy gametogenezy,
biologiczne aspekty procesu zapłodnienia, łożysko, błony płodowe, czynniki teratogenne, wady rozwojowe. 

Wybrane zagadnienia z genetyki człowieka- prawa dziedziczenia, choroby genetyczne. 

Znaczenie biologii i genetyki w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce różnych chorób. 

Podstawy ewolucjonizmu.

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu

Poziom A

Prezentuje ubogi zasób słownictwa medycznego. Wykazuje się mała znajomością pojęć i terminologii z zakresu
przedmiotu. Odtwarza pamięciowo podstawowe informacje. Potrafi z pomocą wykładowcy rozwiązać proste
zadania wymagające wiedzy podstawowej.

Poziom B

Dobra znajomość pojęć i terminologii. Poprawnie przeprowadza analizę przyczynowo-skutkową
przedstawionych problemów. Interpretuje skutki biologiczne zabiegów stosowanych w fizjoterapii. Poprawnie
wykorzystuje zdobyte wiadomości i rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne.

Poziom C

Student posiadł wiedzę obejmującą cały program z zakresu biologii medycznej z pełnym jej zrozumieniem.
Samodzielnie interpretuje i analizuje wybrane problemy medyczne. Wykazuje zainteresowanie problematyką
biologii medycznej. Potrafi sprecyzować, uzasadnić swoje stanowisko posługując się językiem specyficznym dla
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biologii. Aktualizuje wiedzę w procesie samokształcenia.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Bartel H. Embriologia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010,

2 Cichocki T., Litwin J., Marecka J., Kompendium histologii, UJ, Kraków 2009,

3 Fuller G., Shields D., Podstawy molekularne biologii komórek, Aspekty medyczne, PZWL, Warszawa 2003.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Traczyk W. , Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. Lekarskie , PZWL, Warszawa 2005,

2 Freedland R.A., Mathews H. R.,Miesfeld R.L., Biochemia i biologia molekularna w zarysie. Wydawnictwo Prószyński i S-ka
2000. Encyklopedia Biologia. Greg, 2008. 

3 Słownik terminów w: Zoologia : bezkręgowce. T. 1. Red. nauk. Czesław Błaszak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2009. 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-2,9-18-19 - Pedagogika specjalna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,9-18-19 - Pedagogika specjalna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Pedagogika specjalna

Kod przedmiotu F-j2-2,9-18-19

Status przedmiotu Do wyboru

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 10.0 15.0 1.0

Suma 10.0 15.0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program
przedmiotu

mgr Urszula Dec-Palarczyk

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii,  socjologii  i pedagogiki



Założenia i cele
przedmiotu

Przygotowanie do pracy fizjoterapeuty jako osoby nauczającej w kontekście podstawowych składowych
procesu kształcenia w  pedagogice specjalnej

Przygotowanie studenta do realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
specjalne potrzeby osób będących podmiotem zainteresowań pedagogiki terapeutycznej,
surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki.

Rozwijanie umiejętności współpracy w różnych  relacjach  interpersonalnych.

Prowadzący
zajęcia mgr Urszula Dec-Palarczyk

Egzaminator/
Zaliczający mgr Urszula Dec-Palarczyk

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
26.0

ECTS:
0.86

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
4.0

ECTS:
0.14

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 2 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 1 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Potrafi wyjaśnić interdyscyplinarny charakter pedagogiki
specjalnej, jej elementarną terminologię i opisać
niezbędne warunki skuteczności podejmowanych działań
w pracy z pacjentem i osobą niepełnosprawną

K_W02,
K_W03,
K_W18

P7S_WG_M1,
P7S_WK_M3

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
referat, (W),
sprawdzian
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W2
Potrafi omówić specyfikę rozwoju jednostek z różnymi
rodzajami deficytów i niepełnosprawności oraz wskazać
możliwości pracy rewalidacyjnej adekwatnie do rodzajów
odchyleń od normy

K_W02,
K_W10

P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

pisemny (W),
kolokwium

Umiejętności

U1

Potrafi skutecznie komunikować się z pacjentem i jego
rodziną, rozpoznać problemy i potrzeby edukacyjne
pacjenta w trakcie współdziałania w pracy na rzecz
zdrowia

K_U18 P7S_UO_M1

dyskusja,
prezentacja
multimedialna,
konspekt

U2

Potrafi planować i wdrażać odpowiednie formy
postępowania terapeutyczno - wychowawczego
wspomagające proces rewalidacyjny osoby
niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie

K_U10 P7S_UW_M5

U3

Potrafi budować odpowiednią atmosferę współpracy na
rzecz osób niepełnosprawnych i modyfikować
środowisko wychowawcze adekwatnie do potrzeb osób
niepełnosprawnych

K_U20, K_U18
P7S_UO_M1,
P7S_UK_M2,
P7S_UK_M1

Kompetencje społeczne

K1

Posiada umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów
pacjentów niepełnosprawnych prezentując postawę
poszanowania godności osobistej i tolerancji przekonań
innych ludzi

K_K03, K_K07 P7S_KK_M2

ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2
Jest gotowy do pracy w zespole terapeutycznym
przyjmując rolę wynikającą z funkcji zawodu
fizjoterapeuty

K_K05, K_K09 P7S_KR_M1, P7S_KK_M2

K3 Wykazuje gotowość do samokształcenia i stałego
podnoszenia kwalifikacji dążąc do profesjonalizmu K_K01 P7S_KK_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem nowoczesnych technik audiowizualnych.
Metody aktywizujące: wykład interaktywny, dyskusja, działań praktycznych, mapa mentalna, metaplan;
Metody ewaluacyjne; Samokształcenie.
Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Dopuszcza się nieobecność usprawiedliwioną ( poświadczoną zaświadczeniem
lekarskim).
Na ćwiczeniach wiedza studentów sprawdzana jest za pomocą:
Kolokwium – test dydaktyczny; opracowania konspektu do zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę i
przedstawienie go w formie prezentacji multimedialnej; aktywnego udziału w zajęciach; odpowiedzi ustnych.
Ponadto warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy samokształceniowej (referat).
Przedmiot kończy się egzaminem . Zagadnienia egzaminacyjne w postaci testu pisemnego obejmują materiał z wykładów i
ćwiczeń, zawierają - zadania z luką, wielokrotnego wyboru, dopasowania, zadania problemowe.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Treści programowe
Wykłady

Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej; pojęcie niepełnosprawności; cele i zadania pedagogiki
specjalnej; Klasyfikacja osób niepełnosprawnych będących podmiotem oddziaływań pedagogicznych; subdyscypliny pedagogiki
specjalnej;
Zakres pojęcia niepełnosprawność intelektualna; klasyfikacja , charakterystyka podstawowych ograniczeń i możliwości w
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poszczególnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej. Osoba niepełnosprawna w rodzinie - postawy rodzicielskie ;
Obszary
działań tyflopedagogiki; rodzaje uszkodzenia narządu wzroku; następstwa uszkodzenia analiza wzroku -zjawiska specyficzne,
psychologiczne konsekwencje uszkodzenia widzenia; Uczeń słabowidzący w szkole ogólnej- wskazówki do pracy z uczniem.
Cele surdopedagogiki ; stopnie ubytku słuchu a trudności szkolne, klasyfikacja wg BI AP; charakterystyczne zaburzenia w
rozwoju mowy i odbiorze dźwięków, specyficzne trudności szkolne dziecka. Alternatywne formy komunikacji; Problematyka
pedagogiki resocjalizacyjnej. Kinezjologia edukacyjna jako skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka oraz
pomocna w niwelowaniu problemów szkolnych oraz dysfunkcji wynikających z różnych wad rozwojowych. Pedagogiczne
aspekty pracy z pacjentem i jego rodziną.

ćwiczenia

Pojęcie zdrowia i choroby – potrzeby dziecka przewlekle chorego; Potrzeby życiowe osób niepełnosprawnych wyznacznikiem
zasad edukacji i rewalidacji; Metody i środki nauczania preferowane w kształceniu osób przewlekle chorych - kinezjologia
edukacyjna, arteterapia-drama, pedagogika zabawy. Szkoła w podmiocie leczniczym. Zadania w pracy pedagogicznej z
dzieckiem przewlekle chorym w szkole-porady wychowawczo-dydaktyczne i rodzaje pomocy; Rodzaje terapii wychowawczej
(pedagogiczna) – odciążeniowa (spoczynkowa) i obciążeniowa (uczynniająca); Sytuacje trudne w życiu dziecka niesprawnego
ruchowo- zadania fizjoterapeuty; Konstruowanie scenariusza zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na chorobę;
Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi w wybranych
jednostkach chorobowych; Autyzm wczesnodziecięcy – przyczyny autyzmu; charakterystyka dziecka autystycznego;
funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku szkolnym. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole. Zespół nadpobudliwości
ruchowej , ADHD; Rola fizjoterapeuty we współpracy z rodzicami dzieci przewlekle chorych. Przykłady dobrych praktyk w
zaspakajaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci przebywających na leczeniu w podmiotach leczniczych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Wypowiedzi ustne
Poziom A / B Ocena 3,0 - 3,5
Student uczestnicząc w zajęciach wykazuje się elementarną znajomością pojęć i terminologii z zakresu
pedagogiki specjalnej.
Odtwarza pamięciowo podstawowe informacje. Posługuje się stylem potocznym i posiada ubogi zasób
słownictwa pedagogicznego. Wypowiedzi chaotyczne, mało spójne, wymagające poprawek i wskazówek
prowadzącego. Formułuje wnioski z pomocą prowadzącego. Wykazuje słabą orientację w pedagogice
specjalnej i procesach kształcenia i wychowania jednostek dysfunkcyjnych.
Poziom B / C Ocena 4,0 - 4,5
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach , wykazuje dobrą znajomość pojęć i terminologii z zakresu
przedmiotu. Przedstawia informacje w innej formie niż były zapamiętane. Przeprowadza analizę przyczynowo
skutkową omawianych problemów dydaktyczno-wychowawczych
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania typowych zagadnień teoretycznych i praktycznych jednak nie
zawsze samodzielnie. Dokonuje ewaluacji podejmowanych działań i wyciąga wnioski do dalszej pracy.
Poziom D Ocena 5,0
Student opanował wiedzę obejmującą cały program z pedagogiki specjalnej z elementami ortodydaktyki z
pełnym jej zrozumieniem. Posiada bogaty zasób słownictwa pedagogicznego. Potrafi uzasadnić przydatność
wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w pracy fizjoterapeuty i wykorzystuje ją do samodzielnego
rozwiązywania omawianych problemów. Wykazuje zainteresowanie tą problematyką , formułuje plan działania i
proponuje kreatywne rozwiązania.Potrafi określić i uzasadnić swoje stanowisko odpowiednio je argumentując
posługując się swobodnie językiem pedagogicznym. Aktualizuje wiedzę w procesie samokształcenia korzystając
z różnych źródeł wiedzy.

Ocena umiejętności
Poziom A / B Ocena 3,0 - 3,5
Student uczestnicząc w zajęciach wykazuje się podstawową znajomością metodyki pracy dydaktyczno-
wychowawczej w zakresie pedagogiki specjalnej. Samodzielnie podejmuje próby oceny zachowań pacjenta,
diagnozowania jego potrzeb. Podejmuje działania praktyczne etapami z systematyczną kontrolą każdego
elementu poprzez porównanie ze wzorem lub pod kierunkiem prowadzącego. Popełnia błędy wymagające
korekty. Wykonuje polecenia nie wykazując własnej inicjatywy w działaniu. Popełnia błędy w prawidłowym
formułowaniu celów, doborze metod i form pracy , środków dydaktycznych, w planowaniu i organizowaniu
pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykonuje polecenia nie wykazując własnej
inicjatywy w działaniu.
Poziom B / C Ocena 3,0 - 3,5
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach , wykazuje dobrą znajomość składowych procesu dydaktyczno –
wychowawczego w zakresie pedagogiki specjalnej. Poprawnie przeprowadza analizę przyczynowo skutkową
omawianych problemów. Płynnie wykonuje zadania w całości bez konieczności jednoczesnego obserwowania
wzoru Wykorzystuje zdobyte wiadomości teoretyczne w rozwiązywaniu typowych



Kryteria
oceny
osiągania
przez
studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

zagadnień teoretycznych i praktycznych dylematów psychopedagogicznych aspektów pracy fizjoterapeuty w
kontekście podstawowych składowych procesu kształcenia .Potrafi samodzielnie dokonać korekty własnych
działań w oparciu o zdobyte doświadczenia.            Poziom D Ocena -5,0                                                                   
                                                                                                                     Student opanował wiedzę obejmującą cały
program podstaw pedagogiki specjalnej, dydaktyki i ortodydaktyki z pełnym jej zrozumieniem.
Wykorzystuje bogaty zasób słownictwa z zakresu pedagogiki specjalnej. Samodzielnie analizuje, interpretuje ,
rozwiązuje i ocenia
dydaktyczne teoretyczne i praktyczne aspekty pracy fizjoterapeuty. Proponuje własne, twórcze, nietypowe
rozwiązania wybranych problemów. Potrafi uzasadnić przydatność wiedzy pedagogicznej w pracy
fizjoterapeuty. Wykazuje własną inicjatywę w działaniu,
systematycznie aktualizuje wiedzę w procesie samokształcenia korzystając z różnych źródeł
wiedzy.                                                            W zakresie kompetencji społecznych
Poziom A / B Ocena 3,0 - 3,5
Student potrafi dostosować się do sytuacji . Pobieżnie określa zakres zadań wynikający z funkcji fizjoterapeuty.
Popełnia błędy w prawidłowym rozpoznawaniu potrzeb pacjenta. W kontaktach interpersonalnych ma
problemy w nawiązywaniu współpracy. Nie unika
wywiązywania się z wyznaczonych czynności ale też nie podejmuje ich z własnej woli.
Poziom B / C Ocena 4,0 - 4,5
Podejmuje działania z własnej inicjatywy. Potrafi nawiązać współpracę w różnych sytuacjach i relacjach
interpersonalnych. Poprawnie rozpoznaje potrzeby pacjenta , sporadycznie popełnia drobne błędy. Analizuje i
ocenia sytuacje przedstawionych problemów związanych z różnymi aspektami pracy fizjoterapeuty. Dokonuje
ewaluacji swoich działań i wyciąga wnioski do dalszej pracy.
Poziom C + D Ocena 5,0
Student posiada umiejętność współpracy w zespole, łatwość komunikowania się z innymi w różnych sytuacjach
i relacjach interpersonalnych. Potrafi negocjować i argumentować swoje stanowisko w zależności od potrzeb i
środowiska. Posiada zdolność planowania swoich działań w różnych sytuacjach społecznych i proponuje
kreatywne rozwiązania problemów wychowawczych. Postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etycznego z
którymi się identyfikuje.

Kryteria oceny konspektu (punktacja od 0 do 3 pkt)
wartość merytoryczna przedstawionych treści;
dobór metod i form pracy;
dobór środków dydaktycznych do metod i form pracy;
wykorzystanie zasad dydaktyki;
dyscyplina czasowa- tempo prezentacji, zachowanie ustalonego czasu prezentacji;
aktywność grupy odbiorców;
analiza i ocena prezentacji z uzasadnieniem samooceny;
analiza i ocena prezentacji przez studentów będących w roli odbiorców z uwzględnieniem
elementów pozytywnych i wymagających doskonalenia;
oryginalność zaproponowanych rozwiązań , atrakcyjność prezentacji;
dobór literatury.
Ilość punktów:           30-27 –   5,0;          26,5-24 –    4,5;        23,5-22,5 -    4,0;             22-21 -    3,5;                  
20,5-18 -    3,0.

Test wiadomości zawiera
60% pytań z poziomu A ( zapamiętanie); 20% pytań z poziomu B ( zrozumienie); 15% pytań z poziomu C (typowe
zadania) 5% pytań z poziomu D ( nietypowe zadania problemowe).
Skala ocen :  100%-95% - 5,0;    94%- 85% - 4,5;     84%- 75 % - 4,0;     74% - 65% - 3,5;     64%-55%- 3,0;    
poniżej 54% - 2,0

Forma i warunki zaliczenia

Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Dopuszcza się nieobecność usprawiedliwioną (poświadczoną
zaświadczeniem lekarskim). Na ćwiczeniach wiedza studentów sprawdzana jest za
pomocą:                                                                                                               Kolokwium – test dydaktyczny,
Opracowania konspektu do zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę i przedstawienie go w
formie prezentacji multimedialnej, aktywnego udziału w zajęciach, odpowiedzi ustnych.
Ponadto warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy samokształceniowej
(referat).                                                                                         Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
Zagadnienia  w postaci testu pisemnego obejmują materiał z wykładów i ćwiczeń, zawierają - zadania z luką,
wielokrotnego wyboru, dopasowania, zadania problemowe.
Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia  jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.



Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Deutsch S., Pedagogika specjalna, t. 1, 2.Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN.2008r

2. Wojnarowska B.; Edukacja zdrowotna- podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012

3. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Impuls Kraków 2010

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006

2. Rutkowska E.; Zespół rehabilitacyjny i zadania jego członków w profilaktyce i terapii niepełnosprawności. [w:] Rutkowska
E. (red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawności. CZELAJ , Lublin 2002

3. Seria : One są wśród nas. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Warszawa 2009

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-2j-3,5-18-19 - Kinezjologia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-2j-3,5-18-19 - Kinezjologia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Kinezjologia

Kod
przedmiotu F-2j-3,5-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 15.0 25.0 2.0

Suma 15.0 25.0 2.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program dr Izabela Adamowicz



przedmiotu

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Ogólna wiedza z zakresu anatomii człowieka.

Założenia i cele
przedmiotu

Nabycie umiejętności diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania
podstawowych komponentów sprawności fizycznej. Poznanie metod pomiaru wybranych parametrów
ruchu człowieka. Poznanie zasad testowania podstawowych komponentów sprawności fizycznej.

Prowadzący
zajęcia dr Izabela Adamowicz

Egzaminator/
Zaliczający dr Izabela Adamowicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
40.0

ECTS:
1.5

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
15.0

ECTS:
0.5

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
1.5

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
55.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Posiada podstawową wiedzę z zakresu sprawności
fizycznej i motoryczności człowiek. K_W03 P7S_WG_M1

wypełnianie

file:///admin/krk/effects/major/detail/2036
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


W2 Posiada wiedzę niezbędną do opisu predyspozycji
motorycznych człowieka. K_W05 P7S_WG_M2

arkuszy
ćwiczeń, (W),
sprawdzian
pisemny (W)

W3 Zna metody pomiaru podstawowych parametrów ruchu. K_W04 P7S_WG_M1

Umiejętności

U1 potrafi wymienić i opisać predyspozycje i umiejętności
motoryczne człowieka. K_U07 P7S_UW_M2

wypełnianie
arkuszy
ćwiczeń, (W),
sprawdzian
pisemny (W)

U2
potrafi dokonywać doboru odpowiedniej aktywności
fizycznej do kształtowania różnych komponentów
sprawności fizycznej.

K_U06 P7S_UW_M2

U3 posiada umiejętność testowania podstawowych
komponentów sprawności fizycznej. K_U11 P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne

K1 aktywnie uczestniczy w zajęciach, precyzyjnie wykonuje
testy sprawności fizycznej. K_K08 P7S_KR_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja,

Treści programowe
Wykłady

Rozwój biologiczny i motoryczny człowieka w ontogenezie. Podstawowe pojęcia dotyczące procesów rozwojowych i
motoryczności człowieka. Model uczenia się i nauczania czynności motorycznych. Koncepcja motoryczności ukierunkowana na
zdrowie. Aktywność fizyczna osób starszych. Aktywność fizyczna w optymalizacji składu tkankowego ciała. Ocena proporcji i
składu tkankowego ciała jako czynnik pozytywnie lub negatywnie skorelowany z ruchem.  Normy rozwoju fizycznego  i
motorycznego dzieci i młodzieży. Kształtowanie konstytucji człowieka, implikacje teoretyczne.

ćwiczenia

Wprowadzenie – kierunki anatomiczne, osie i płaszczyzny ruchów, zakres ruchów. Ocena proporcji i szacowanie składu
tkankowego ciała jako czynnik pozytywnie lub negatywnie skorelowany z ruchem. Normy rozwoju fizycznego  i motorycznego
dzieci i młodzieży. Kształtowanie konstytucji człowieka, implikacje praktyczne i teoretyczne. Ocena sprawności fizycznej za
pomocą  Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej EUROFIT oraz Testu Międzynarodowego. Przedstawienie wyników na tle
różnych grup odniesienia. Wykonywanie prób oceniających wydolność sercowo-naczyniową.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

1. uzyskanie zaliczenia z kolokwium, prac zaliczeniowych

2. 100% obecność na zajęciach

file:///admin/krk/effects/major/detail/2038
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2037
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/major/detail/2065
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2064
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2069
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/major/detail/2093
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KR_M1


3. złożenie dokumentacji z przeprowadzanych projektów

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Dennison P.E., Dennison G. (2003) Kinezjologia edukacyjna dzieci. MINK. Warszawa.

2 Osiński W. (2003) Antropomotoryka. AWF. Poznań.

3 Ljach W.I. (2003) Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa

4 Adamowicz I. (2014) Aspekty somatyczny, społeczny i motoryczny człowieka na przykładzie wyników badań narciarzy
zjazdowych. Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Chrzanowska M. ,red., (2010) Dziecko nowosądeckie- normy rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci oraz
młodzieży Nowego Sącza. Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu.

2 Gołąb S., Chrzanowska M. (2010) Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Podręczniki i Skrypty nr 2. Kraków

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak
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Przedmiot: F-j2-1,15-18-19 - Historia rehabilitacji, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Historia rehabilitacji

Kod przedmiotu F-j2-1,15-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu dr Teresa Mucha

Wymagania (Kompetencje
wstępne) -----

Założenia i cele przedmiotu
Zainteresowanie studentów genezą i rozwojem koncepcji, technik i metod fizjoterapii oraz
przybliżenie twórców światowej i polskiej rehabilitacji.

Prowadzący zajęcia dr Teresa Mucha



Egzaminator/ Zaliczający dr Teresa Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
20.0

ECTS:
1

godz.:
15.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
10.0

ECTS:
0

godz.:
10.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Posiada wiedzę z zakresu genezy i rozwoju rehabilitacji i
fizjoterapii w Polsce i na świecie. K_W01 P7S_WG_M1 egzamin

pisemny (W),
egzamin
ustny (W)W2 Weryfikuje pojęcia dotyczące niepełnosprawności i

całokształtu rehabilitacji K_W02 P7S_WG_M1

Umiejętności

U1
Potrafi dostrzec, zrozumieć i uszanować dodatkowe
uwarunkowania kulturowe i etniczne problemów
pacjenta w programowaniu usprawniania.

K_U06 P7S_UW_M2 prezentacja
multimedialna

Kompetencje społeczne

K1

Ma świadomość i zdaje sobie sprawę z konieczności
kształcenia permanentnego, w tym w zakresie historii K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta

file:///admin/krk/effects/major/detail/2034
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/major/detail/2035
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/major/detail/2064
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rehabilitacji. podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna.

Treści programowe
Wykłady

Geneza i rozwój rehabilitacji na świecie i w Polsce.Historyczne czynniki rozwoju rehabilitacji. Rehabilitacja w poszczególnych
okresach historycznych.
Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii od XVIII wieku do czasów współczesnych. Współczesny poziom technik
wykonywania ćwiczeń leczniczych.

Rozwój metod fizykoterapii.
Rozwój metod, technik i form masażu.

Związki rehabilitacji z kulturą fizyczną i medycyną. Twórcy światowej i polskiej rehabilitacji. Współczesne techniki i metody
fizjoterapii.

Historia uzdrowisk w Polsce i na świecie.

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

Test pisemny:
51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną na podstawie testu pisemnego. Warunki zaliczenia przedmiotu:

kolokwium,

zaliczenie efektów samokształcenia - praca pisemna według wskazanych tematów.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Orzech J. Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii. Tarnów, 2001.

2. Orzech J. Rozwój technik i metod fizjoterapii w okresie od 1801-2001. Kraków, 2003.

3. Dega W., Milanowska K. Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa, 2001.

4. Jandziś S., Migała M. Rys Historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie. Opole. 2015.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Wilk S. Historia rehabilitacji. Skrypt dla studentów rehabilitacji ruchowej, AWF, Warszawa 1985.

2. Migała M. Współczesne zagadnienia z historii rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii. Politechnika Opolska, Opole 2004.

3. Magiera L. Historia masażu w zarysie. Bio-Styl. Kraków, 2007.

4. Ponikowska I., Kochański J.W. Wielka księga balneologi, medycyny fizykalnej i uzdrowiskowej. Tom 1, wyd. 1. Aluna.
Konstancin Jeziorna 2017.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak



Przedmiot: F-j2-1,16-18-19 - Demografia i epidemiologia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,16-18-19 - Demografia i epidemiologia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Demografia i epidemiologia

Kod
przedmiotu F-j2-1,16-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

mgr Katarzyna Truczka



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Podstawy wiedzy  ogólnej na temat dróg szerzenia się chorób zakaźnych oraz zakażeń szpitalnych, podstawy
profilaktyki chorób, podstawy promocji i edukacji zdrowotnej zdrowia.

Założenia i cele
przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw epidemiologii ogólnej (rola i zadania epidemiologii, środowiskowe
uwarunkowania zdrowia populacji), wyposażenie w podstawy wiedzy na temat  demografii  lekarskiej, zasad 
nowoczesnej promocji zdrowia, metodologii epidemiologicznej (klasyfikacja badań,  metod oraz analiz
danych epidemiologicznych, zdrowie i mierniki jego oceny)  Wyposażenie studentów w wiedzę na temat
epidemiologii chorób zakaźnych (ognisko epidemiczne, szczepienia ochronne, definicje zakażeń szpitalnych,
wybrane zagadnienia z mikrobiologii).

Prowadzący
zajęcia mgr Katarzyna Truczka

Egzaminator/
Zaliczający mgr Katarzyna Truczka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
20.0

ECTS:
0.65

godz.:
0.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
10.0

ECTS:
0.35

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Posiada poszerzoną wiedzę o zdrowiu, zagrożeniach oraz
skali problemów zdrowia w ujęciu demograficznym i
epidemiologicznych.

K_W03 P7S_WG_M1
egzamin
pisemny (W),
dyskusja

file:///admin/krk/effects/major/detail/2036
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


Umiejętności

U1

Posiada umiejętność do przygotowania pisemnego
raportu z przebiegu demograficznych i
epidemiologicznych badań w oparciu o własne
spostrzeżenia oraz dokumentację medyczną.

K_U14 P7S_UW_M3 frekwencja na
zajęciach

Kompetencje społeczne

K1 Dba o dobro pacjenta w zakresie epidemiologii. K_K01 P7S_KK_M1
lista
obecności i
spóźnień itp.
(K)K2

Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i
współpracowników w zakresie zagrożenia
epidemiologicznego.

K_K01 P7S_KK_M1

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje, filmy edukacyjne.

Treści programowe
Wykłady

Wybrane zagadnienia  z demografii. Znaczenie demografii dla oceny aktualnej oraz prognozowanej sytuacji zdrowotnej
społeczeństwa.

Ogólne i szczegółowe zastosowanie epidemiologii w naukach medycznych.

Podstawowe pojęcia epidemiologiczne mające zastosowanie w opisie stanu zdrowia populacji.

Gromadzenie danych epidemiologicznych.

Podstawowe metody analizy danych epidemiologicznych ,wnioskowanie w badaniach epidemiologicznych.

Rodzaje badań epidemiologicznych, znaczenie badań przesiewowych w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

Znaczenie epidemiologii w planowaniu profilaktycznych badań zdrowotnych.

Zasady wczesnego wykrywania poszczególnych stadiów choroby w populacji.Choroby zakwalifikowane do masowych badań
przesiewowych.

Choroby mające znaczenie społeczne.

Nierówności w zdrowiu.

Regulacje prawne w zakresie  zapobiegania i zwalczania zakażeń oraz chorób zakaźnych w Polsce. Epidemiologia wybranych
chorób zakaźnych. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z późniejszymi
zmianami.

Zabiegi przeciwepidemiczne –higiena rąk - rodzaje izolacji -  dochodzenie epidemiologiczne– opracowanie ognisk
epidemicznych.

Zakażenia związane z opieką zdrowotną.

Żywienie a choroby zakaźne.

Epidemiologia środowiskowa - czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, czynniki fizyczne.

Zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi, zakażenia krwiopochodne wywołane przez HCV, HBV, HIV.

ćwiczenia

Nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych kryteria: 60-65,9% dst; 66-79,9% plus dst; 70-79,9% db; 80-89,9%
plus db; 90-100% bdb

file:///admin/krk/effects/major/detail/2072
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M3
file:///admin/krk/effects/major/detail/2086
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file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Egzamin pisemny - test

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Redakcja naukowa P.B. Heczko, J. Wójkowska-Mach: Zakażenia szpitalne podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

2 Pod red. J.K. Karczewskiego: Higiena, Czelej, Lublin 2002.

3 M. Fleischer, B. Bober-Gheek: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Wydawnictwo Medyczne Urban &Partner,
Wrocław 2006.

4 W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, � medica
Press, Bielsko-Biała 2007.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 B. Tobiasz-Adamczyk: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2000.

2 D. Mrożek-Budzyn: Wakcynologia praktyczna, � medica Press, Bielsko-Biała2009.

3 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z późniejszymi zmianami.

4 B. Wojtyniak, P. Goryński: System informacyjny w ochronie zdrowia w Polsce, PZH, Warszawa 2006.

5 B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-4,7-18-19 - Kliniczne podstawy medycyny sportowej, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,7-18-19 - Kliniczne podstawy medycyny sportowej, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Kliniczne podstawy medycyny sportowej

Kod
przedmiotu F-j2-4,7-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom
studiów ---

Profil praktyczny

Osoba



odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr hab. Tomasz Pałka

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii, biologii i fizjologii człowieka oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Założenia i cele
przedmiotu

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami medycyny sportowej i traumatologii sportowej oraz
profilaktyki: konieczność diagnostyki stanu zdrowia, korzystny i niekorzystny wpływ wysiłku i treningu
fizycznego na organizm człowieka, w tym układ krążenia - występowanie nagłych zgonów w sporcie,
zaburzenia termoregulacji oraz gospodarki wodno-elektrolitowej u sportowców i jej przeciwdziałanie,
uszkodzenia ostre i stany przeciążeniowe narządów ruchu w sporcie - pierwsza pomoc i profilaktyka,
przetrenowanie skutki zdrowotne, profilaktyka.

Prowadzący
zajęcia dr hab. Tomasz Pałka

Egzaminator/
Zaliczający dr hab. Tomasz Pałka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
27.0

ECTS:
1

godz.:
20.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 20 15

Udział w: ćwiczenia (godz.) 5 3

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 1

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
3.0

ECTS:
0

godz.:
10.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 1 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 1 3

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji



Wiedza

W1

Znajomość wpływu wysiłku i treningu fizycznego na
organizm człowieka, w szczególności na układ krążenia.
Znajomość występowania zagrożeń zdrowotnych i
nagłych zgonów w sporcie, znajomość problemów
związanych z zaburzeniami gospodarki cieplnej i wodno-
elektrolitowej u sportowców, oraz objawów i skutków
zdrowotnych przetrenowania, znajomość występowania i
podstawowych objawów uszkodzeń narządów ruchu w
sporcie.

K_W07,
K_W12,
K_W21

P7S_WG_M2,
P7S_WK_M4

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W)

Umiejętności

U1

Rozpoznania objawów chorobowych ze strony układu
krążenia, rozpoznania i udzielenie pierwszej pomocy w
ostrych i przewlekłych uszkodzeniach narządów ruchu w
sporcie.

K_U03, K_U17 P7S_UW_M1,
P7S_UO_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne

K1
Świadomość współdziałania z odpowiednimi służbami w
zakresie ochrony zdrowia sportowca, zawiadomienie i
wezwanie medycznych służb ratunkowych.

K_K01, K_K09,
K_K12

P7S_KK_M1,
P7S_KR_M1,
P7S_UO_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, prezentacje multimedialne, dyskujsja.

Treści programowe
Wykłady

Zagadnienie wydolności fizycznej w sporcie. Diagnostyka stanu zdrowia przed podjęciem treningu. Korzystny i niekorzystny
wpływ wysiłku i treningu fizycznego na organizm człowieka.Zmiany w układzie krążenia pod wpływem treningu, występowanie
nagłych zgonów w sporcie.Uszkodzenia ostre i stany przeciążeniowe narządów ruchu w sporcie - pierwsza pomoc i
profilaktyka.

ćwiczenia

Zaburzenia termoregulacji odwodnienie wysiłkowe i przegrzanie organizmu u sportowców następstwa i profilaktyka.
Przetrenowanie skutki zdrowotne, profilaktyka. Podstawy teoretyczne i aspekty medyczne odnowy biologicznej. Problematyka
pracy i wypoczynku. Odnowa psychiczna. Dietetyka i suplementacja. Masaż klasyczny, sportowy i relaksacyjny. Programowanie
odnowy psychosomatycznej w treningu. Zasady rehabilitacji po urazach sportowych. Profilaktyka urazów sportowych i stanów
przeciążeniowych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Kryteria oceny:

90-100%- bdb

80-89% plus db

70-79% db

file:///admin/krk/effects/major/detail/2040
file:///admin/krk/effects/major/detail/2045
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60-69% plus dost

51-59% dost

0-50% ndst

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin testowy, obecność na zajęciach.

Test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru, Zakres ocen 2,0-5,0.

Kryteria oceny testu:

5.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 90-100%
4.5-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 80%-89%
4.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 70%-79%
3.5-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 60%-69%
3.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 51%-59%
2.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej 50%

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Jegier A., Krawczyk J. — Wybrane zagadnienia medycyny sportowej, Warszawa, 2012, PZWL

2 Kuński H. — Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera, Warszawa, 2003, Agencja Wydawnicza
Medsportpress

3 Patrick J. McMahon, red. wyd. pol. Krzysztof Klukowski — Medycyna sportowa, Warszawa, 2009, PZWL

4 Dobrzański T. — Medycyna wychowania fizycznego i sportu, wybrane zagadnienia, Kraków, 1984, AWF Kraków

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Dziak A., Rusin Z, — Traumatologia sportowa, Warszawa, 2000, Biblioteka Trenera

2 Dziak A., Tayara S. — Urazy i uszkodzenia w sporcie, Kraków, 2000, Wydawnictwo Kasper

3 Garlicki J., Kuś W.M. — Traumatologia sportowa, Warszawa, 1988, PZWL

4 Jegier A. — Medyczne problemy sportu dzieci i młodzieży, Kraków, 2005, Medicina Sportiva vol. 9, Suplement No 1

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy.



Przedmiot: F-j2-1-6-18-19 - Psychologia ogólna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1-6-18-19 - Psychologia ogólna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Psychologia ogólna

Kod
przedmiotu F-j2-1-6-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr Anna Baranowska-Wolnicka



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

brak

Założenia i cele
przedmiotu

Celem treści wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami
psychologii jako nauki. Studenci poznają problematykę poznawczą, emocjonalno-motywacyjną, osobowości,
różnic indywidualnych, społeczną związaną z zastosowaniem psychologii w praktyce. Ideą przedmiotu jest
ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego. Program nauczania psychoplogii ma na celu dostarczenie
studentom takich informacji i umiejętności, które pozwolą im lepiej działać, rozumieć siebie i innych, lepiej
radzić sobie z sytuacjami trudnymi. Po zakończeniu zajęć student powinien: poznać problematykę
psychologii klinicznej, pojęcia normy i zdrowia, podejście patogenetyczne i salutogenetyczne oraz modele
zaburzeń psychicznych oraz problemy związane z nauczaniem i wychowaniem młodego człowieka w
aspekcie najczęściej występujących zaburzeń. Poruszona zostanie problematyka dotycząca zapobiegania
problemom związanym ze zdrowiem psychicznym wychowanków oraz problematyka współpracy
psychologa i pedagoga w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki.

Prowadzący
zajęcia dr Anna Baranowska-Wolnicka

Egzaminator/
Zaliczający dr Anna Baranowska-Wolnicka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
20.0

ECTS:
1

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
5.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 2 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza



Umiejętności

Kompetencje społeczne

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną,

Treści programowe
Wykłady

Wykłady :

1.  Przedmiot psychologii – psychologia jako nauka o człowieku. Psychologiczne koncepcje człowieka: podejście
psychodynamiczne, behawiorystyczne i poznawcze.

2.  Spostrzeganie. Elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór. Absolutne i różnicowe progi percepcji bodźca. Złudzenia
percepcji i stałość spostrzegania.

3.  Uwaga i świadomość. Uwaga jako mechanizm selekcji bodźców i kontroli czynności. Zaburzenia uwagi i ich konsekwencje.
Zintegrowany model uwagi.

4.  Uczenie się. Uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania. Warunkowanie klasyczne instrumentalne.
Uczenie a nabywanie wiedzy. Podstawowe teorie uczenia się.

5.  Emocje i stres. Klasyfikacja emocji. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty emocji. Klasyczne teorie emocji. Stres
psychologiczny: przyczyny, dynamika, następstwa. Zmagania się ze stresem.

6.  Motywacja. Funkcje procesu motywacyjnego. Potrzeby człowieka. Klasyfikacja potrzeb.

7.  Myślenie. Ogólna charakterystyka procesu myślenia. Rodzaje i funkcje myślenia. Rozwiązywanie problemów.

8.  Pamięć. Rodzaje pamięci. Metody badania pamięci. Przyczyny zapominania. Techniki mnemoniczne i wspomaganie pamięci

9.  Język i komunikowanie się. Proces nabywania języka. Teorie wyjaśniające nabywanie języka. Proces planowania,
wytwarzania i  przekazywania komunikatu językowego. Komunikacja niewerbalna.

10.  Różnice indywidualne, temperament i osobowość.

11.  Inteligencja i style poznawcze. Iloraz inteligencji i sposoby jego wyznaczania. Koncepcje czynnikowe, poznawcze. Pojęcie
stylu poznawczego. Podstawowe koncepcje stylów poznawczych.

12.  Etyczne aspekty psychologii.

13.  Zaburzenia psychiczne. Podstawowe formy zaburzeń psychicznych. Zaburzenia lękowe, psychozy, zaburzenia osobowości,
zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe. Podstawowe metody terapii.

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych
efektów kształcenia

kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db;
81-90% +db; 91-100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Egzamin pisemny.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka.Wyd. Żak, 1995. 2. Mitzel G. Wprowadzenie do psychologii. GWP,
1999. 3. Strelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z. Podstawy psychologii dla nauczycieli. PWN, 1976. 4. Tomaszewski T. (red).
Psychologia. PWN, 1994. 5. Zimbardo Ph. Psychologia i życie. PWN, 1988.



Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Lewicki A. Psychologia kliniczna. 2. Carr A., Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i
reagowania, Gdańsk 2004. 3. Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2005, Tom 1, 2.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----

Przedmiot: F-j2-4,9-18-19 - Kliniczne podstawy w neurochirurgii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,9-18-19 - Kliniczne podstawy w neurochirurgii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Kliniczne podstawy w neurochirurgii

Kod zajęć F-j2-4,9-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Katarzyna Warzeszak

Wymagania
Znajomość anatomii i fizjologii układu nerwowego.



(Kompetencje
wstępne)

Założenia i cele
zajęć

Zapoznanie studentów z chorobami układu nerwowego, ich etiopatogenezą, symptomatologią i rehabilitacją.
Klasyfikacja chorób neurochirurgicznych. Przyczyny występowania chorób i ich objawów klinicznych.
Metody terapii najczęściej występujących chorób neurologicznych.

Prowadzący
zajęcia mgr Katarzyna Warzeszak

Egzaminator/
Zaliczający mgr Kazimierz Kowal

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
7.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 2 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
32.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
1.28

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Ma wiedzę z zakresu budowy ciała ludzkiego, zna i



W1 rozumie funkcjonowanie organizmu człowieka w
warunkach zdrowia i choroby, zna objawy i przyczyny
zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego.

K_W04 P7S_WG_M1 test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi dobrać metody diagnostyczne i umiejętnie
dostosować działania profilaktyczne, terapeutyczne i
edukacyjne do potrzeb jednostki i grupy społecznej,
wykorzystując wiedzę w działaniu praktycznym.

K_U11 P7S_UW_M5

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Jest odpowiedzialny za swoje działania i powierzonych
pacjentów. K_K04 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Zaburzenia czynności układu nerwowego. Badanie neurologiczne. Metody stosowane w rehabilitacji pacjentów
neurologicznych – wskazania i przeciwwskazania. Zagadnienie plastyczności mózgu. Spastyczność i inne zaburzenia napięcia
mięśniowego – rehabilitacja.

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Wprowadzenie do rehabilitacji neurochirurgicznej.

2. Badania pacjenta neurologicznego.

3. Diagnostyka różnicowa - obajwy móżdżkowe.

4. Nowotwory OUN.

5. Różnice neurorehabilitacji osób dorosłych i dzieci.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta

ryteria testu: w związku z par. 14 ust. 1  regulaminu studiów, który obowiązuje od 1
października 2019 r. w Uczelni przy weryfikacji efektów uczenia się stosuje się następującą
skalę ocen:

1) od 90%  bardzo dobry (5,0);

2) od 80%  dobry plus (4,5);

3) od 70%  dobry (4,0);

4) od 60%  dostateczny plus (3,5);

5) od 50%  dostateczny (3,0);

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


6) poniżej 50%  niedostateczny (2,0).

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:
1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych
2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
3. złożenie dokumentacji z samokształcenia
4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które
określi koordynator przedmiotu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Kasprzak W. (red.): Fizjoterapia kliniczna, 2011

2 Lennon S, Stokes M., red Kwolek A., „Fizjoterapia w rehabilitacji neurologiczne” , Elevier Urban Partner, Wrocław 2009.

3. Tasiemski T., „Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego”, Wyd. T. Tasiemski., Poznan 2001

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Grochmal S., Zielińska-Charszewska S.: Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego. PZWL, Warszawa 1986.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 



Przedmiot: F-j2-3,15-18-19 - Kliniczne podstawy w ortopedii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,15-18-19 - Kliniczne podstawy w ortopedii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Kliniczne podstawy w ortopedii

Kod zajęć F-j2-3,15-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć dr Piotr Kurzeja

Wymagania (Kompetencje wstępne) Znajomość zagadnień z zakresu budowy i funkcjonowania narządu ruchu człowieka

Założenia i cele zajęć

Przygotowanie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, poprzez poszerzenie zakresu
wiadomości o podstawowych chorobach narządu ruchu, znajomości patogenezy tych
chorób oraz zrozumienie specyfiki problemów rehabilitacyjnych pacjentów
ortopedycznych



Prowadzący zajęcia dr Piotr Kurzeja,
prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
0.8

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zjawisk
fizykochemicznych organizmu człowieka, szczególnie
układu mięśniowo-szkieletowego

K_W06 P7S_WG_M2 egzamin
ustny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1 Przyjmuje odpowiedzialność za przygotowanie własne
oraz właściwą organizację pracy. K_K01 P7S_KK_M1 frekwencja na

zajęciach

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Przyjmuje odpowiedzialność za przygotowanie własne
oraz właściwą organizację pracy. K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, opis przypadku, studium pacjenta, samokształcenie. Ćwiczenia
praktyczne, prezentacja multimedialna, pokaz, zadania realizowane zespołowo

Treści programowe
Wykłady

Rys historyczny ortopedii, zadania ortopedii. Budowa anatomiczna i funkcjonowanie aparatu ruchu.Metody
leczenia stosowane w ortopedii, leczenie nieoperacyjne-unieruchomienie zewnętrzne, wyciągi, redresje,
blokady. Leczenie operacyjne. Zmiany zwyrodnieniowe stawów-choroby reumatoidalne narządu ruchu z
punktu widzenia patologii narządu ruchu. Rola rehabilitacji w ortopedii, wpływ ćwiczeń i czynników
fizykalnych a narząd ruchu. Diagnostyka w ortopedii - diagnostyka radiologiczna, diagnostyka radioizotopowa,
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, testy funkcjonalne.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Badanie narządu ruchu: wywiad, badanie fizykalne, badanie neurologiczne, testy czynnościowe w badaniu
narządu ruchu. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy biodra i kolana. Idiopatyczne zmiany
zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja. Zaburzenia statyczne stawów i kości. Reumatoidalne zapalenie
stawów. Choroba Osgood-Schlatter. Choroba Blaunta. Koślawość i szpotawość kolan.Dyskopatia. Stenoza
kanału kręgowa. Zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego. Choroba Baastrupa.
Przyczyny i objawy zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego. Przyczyny dolegliwości bólowych i dysfunkcji
ruchowych okolicy barku. Podstawowe wiadomości kliniczne na temat schorzeń metabolicznych kości. Boczne
skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheurmanna. Schorzenia biodra dziecięcego. Wady wrodzone
okolicy klatki piersiowej. Wady wrodzone stóp.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

1) od 90% bardzo dobry (5,0);
2) od 80% dobry plus (4,5);
3) od 70% dobry (4,0);
4) od 60% dostateczny plus (3,5);
5) od 50% dostateczny (3,0);
6) poniżej 50% niedostateczny (2,0).
Kryteria oceny umiejętności: 5,0 - zadanie wykonane samodzielnie,
zgodnie z zasadami,
zapewniające wysoką jakość pomocy. 4,0 - zadanie wykonane z
niewielkim ukierunkowaniem
nauczyciela, poprawnie, zgodnie z zasadami i wytycznymi. 3,0 -
wykonanie zadania wymagało
ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z wytycznymi.
2,0 - brak
samodzielności w działaniu, mimo ukierunkowania i pomocy nauczyciela,
wykonanie niezgodne
z wytycznymi.
Kryteria do oceny kompetencji społecznych; Suma - Punktacja
nauczyciela 0-3 pkt. i punktacja
studenta 0-3 pkt. Punktacja: 3 pkt. – bardzo dobry, uzyskuje student,
który zawsze przestrzega
kompetencje społeczne i charakteryzuje się wysokim poziomem
kompetencji społecznych 2
pkt. – dobry, uzyskuje student, który czasami przestrzega kompetencji
społecznych 1 pkt. –
dostateczny, uzyskuje student, który nie często przestrzega kompetencji
społecznych 0 pkt. –
uzyskuje student, który nigdy nie przestrzega kompetencji społecznych

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

Jeśli student z
jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę
niedostateczną i nie może
uzyskać zaliczenia z zajęć praktycznych.
Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0) Student posiada znaczące
braki w wiedzy
przewidzianej w treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy
według skali 100
punktowej odpowiada to liczbie punktów poniżej 50. Osiągnął w stopniu
dostatecznym (ocena
3.0) Student zna podstawowe pojęcia i metody przewidziane programem,
wykazuje pewne
braki w wiedzy przewidzianej w treściach programowych przedmiotu. W
ocenie wiedzy
według skali 100 punktowej odpowiada to liczbie punktów od 50.
Osiągnął w stopniu
dostatecznym (ocena 3.5) Student zna więcej niż podstawowe pojęcia i
metody przewidziane
programem, wykazuje pewne braki w wiedzy przewidzianej w treściach
programowych
przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej odpowiada to
liczbie punktów od
60. Osiągnął w stopniu dobrym (ocena 4.0) Student zna większość pojęć i
metod badawczych,
wykazuje niewielkie braki wiedzy przewidzianej w treściach
programowych przedmiotu. W
ocenie wiedzy według skali 100 punktowej odpowiada to liczbie punktów
od 70. Osiągnął w
stopniu bardzo dobrym (ocena 4.5) Student zna wszystkie pojęcia i
metody analizy
przewidziane programem. Wykazuje ewentualnie nieistotne braki wiedzy
przewidzianej w
treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100
punktowej
odpowiada to liczbie punktów od 80. Osiągnął w stopniu celującym
(ocena 5.0) Student zna
bardzo dobrze problematykę przedmiotu, wykazuje dogłębną znajomość
problemów z zakresu
statystyki pracy od strony teoretycznej i empirycznej. W ocenie wiedzy
według skali 100
punktowej odpowiada to liczbie punktów od 90.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Przed każdym kolejnym wykładem krótka dyskusja
na temat już omówionego
materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: -
odpowiedzi ustnej, testu
wielokrotnego wyboru (ocena wiedzy studenta), -
zaliczenia praktycznego z
badania układu ruchu (ocena umiejętności studenta).

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Brent Brotzman S., Kelvin E. Wilk. Rehabilitacja ortopedyczna. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2009

2 Gaździk T.; Ortopedia i traumatologia - 1,2; PZWL, Warszawa 2000

3 Kubacki J. Zarys ortopedii i traumatologii AWF Katowice 2004



Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Duckworth A.D., Porter D.E., Ralston S.H.(red. Wall A.): Ortopedia, traumatologia i reumatologia. Urban & Partner
Wrocław 2010

2 Kusz D. Kompendium ortopediiPZWL. Warszawa 2009

3 Dormans J.P., Marczyński W.: Ortopedia pediatryczna. Urban α Partner 2009

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-8,3.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-8,3.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w chirurgii

Kod zajęć F-j2-8,3.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć mgr Teresa Friediger

Wymagania Wiedza z zakresu podstaw rehabilitacji klinicznej w chirurgii, anatomii, fizjologii, biochemii.



(Kompetencje wstępne)

Założenia i cele zajęć
Opanowanie przez studentów technik i metod rehabilitacji w chirurgii w poszczególnych działach i
schorzeniach chirurgicznych w warunkach klinicznych.

Prowadzący zajęcia -----

Egzaminator/ Zaliczający mgr Teresa Friediger

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
36.0

godz.:
36.0

Udział w wykładach (godz.) 10 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 5

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
23.0

godz.:
23.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 10

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 3 3

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
59.0

ECTS:
2.0

godz.:
59.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
2

godz.:
20

ECTS:
2

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Opanowanie przez studentów technik i metod
rehabilitacji w chirurgii w poszczególnych działach i
schorzeniach chirurgicznych w warunkach klinicznych.

K_W04, K_W09,
K_W10, K_W13

P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

udział w dyskusji,
(W), prezentacja
(W), obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W),
egzamin pisemny

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
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Umiejętności: student potrafi

U1
Opanowanie przez studentów technik i metod
rehabilitacji w chirurgii w poszczególnych działach i
schorzenioach chirurgicznych w warunkach klinicznych

K_U02, K_U17,
K_U21

P7S_UW_M1,
P7S_UO_M1,
P7S_UK_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U),
konspekt

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Opanowanie przez studentów technik i metod
rehabilitacji w chirurgii w poszczególnych działach i
schorzeniach chirurgicznych w warunkach klinicznych.

K_K01, K_K03,
K_K05

P7S_KK_M1,
P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

Formy i metody kształcenia

-wykłady

- ćwiczenia praktyczne

-zajęcia kliniczne w szpitalu w oddziale chirurgii

-prezentacja multimedialna

Treści programowe
Wykłady

Wstępne zagadnienia z zakresu chirurgii w torakochirurgii, w kardiochirurgii, w angiochirurgii, w chirurgii jamy brzusznej, w
chirurgii ginekologicznej, w neurochirurgii.

Ćwiczenia
ćwiczenia kliniczne,
zajęcia praktyczne

Rehabilitacja w chirurgii - wstępne zagadnienia.

Rehabilitacja w torakochirurgii.

Rehabilitacja w kardiochirurgii.

Rehabilitacja w angichirurgii.

Rehabilitacja w chirurgii jamy brzusznej.

Rehabilitacja w chirurgii ginekologicznej.

Rehabilitacja w neurochirurgii.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

50% i poniżej         ndst

51%-60%               dst

61%-70%              +dst
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Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta 71%-80%               db

81%-90%               +db

91%-100%             bdb

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć
studenta Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia
zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia
z oceną)

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności na zajęciach teoretycznych i
praktycznych.

Egzamin pisemny.

Warunki dopuszczenia do egzaminu ;frekwencja na zajęciach,aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie konspektu ćwiczeń w wybranych jednostkach chorobowych, zaplanowanie
programu usprawniania. Przeprowadzenie programu cwiczeń.Przygotowanie prezentacji .

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Woźniewski M., Fizjoterapia w chirurgii PZWL 2012

2 Woźniewski M., Kołodziej J.,Rehabilitacja w chirurgii PZWL 2006

3. GardenO.J,Bradbury A.W.,Forsythe R.W. Chirurgia podręcznik dla studentów 2009

4 Kwolek A., Rehabilitacja medyczna Urban&Partner Wrocław 2013

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Kasprzak W., Fizjoterapia kliniczna PZWL 2010

2 Kulig J.,Nowak J.,Powikłania w chirurgii jamy brzusznej PZWL Warszawa 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Zajęcia kliniczne w szpitalu w oddziałach szpitalnych.

Ilość godzin 20



Przedmiot: F-j2-1_8,19-18-19 - Język angielski, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1_8,19-18-19 - Język angielski, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Język angielski

Kod przedmiotu F-j2-1_8,19-18-19

Status
przedmiotu Do wyboru

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 0 30.0 1.0

1 2 0 30.0 1.0

2 3 0 30.0 1.0

2 4 0 30.0 1.0

3 5 0 30.0 1.0

3 6 0 30.0 1.0

4 7 0 30.0 1.0

4 8 0 30.0 2.0

Suma 0 240.0 9.0

Poziom studiów jednolite magisterskie



Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

mgr Ewa Kołodziej

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2+, B1

Założenia i cele
przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

- rozwinięcie u studentów umiejętności komunikatywnych dotyczących użycia języka angielskiego na
poziomie B2+ oraz zastosowanie gramatyki, zasobów leksykalnych, jak również zrozumienia języka na
poziomie B2+;

- poszerzenie posiadanej przez studenta znajomości języka angielskiego o umiejętność posługiwania się
słownictwem specjalistycznym charakterystycznym dla kierunku fizjoterapia. Przygotowanie do
korzystania z obcojęzycznych źródeł w zakresie studiowanego kierunku. 

Prowadzący
zajęcia mgr Ewa Kołodziej

Egzaminator/
Zaliczający mgr Ewa Kołodziej

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
250.0

ECTS:
8.3

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 240 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 8 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0

ECTS:
0.7

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
270.0

ECTS:
9.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia



Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

Umiejętności

U1

Student potrafi zastosować słownictwo ogólne i
specjalistyczne w celu tworzenia wypowiedzi pisemnych
i ustnych związanych z tematami życia codziennego oraz
wykonywanym zawodem.

K_U25, K_U26 P7S_UK_M2

egzamin
pisemny (W),
egzamin
ustny (W),
frekwencja na
zajęciach,
kolokwium

U2

Student potrafi współpracować z użytkownikami
j.angielskiego wyrażając swoje opinie oraz prowadząc
rozmowy w środowisku zawodowym oraz prywatnym.
Dysponuje odpowiednim zasobem środków językowych,
aby wypowiadać się na zadany temat, formułować i
uzasadniać opinie, wyjaśniać swoje stanowisko,
przedstawiać wady i zalety różnych rozwiązań.

K_U25, K_U26 P7S_UK_M2

U3

Student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty
specjalistyczne z zakresu fizjoterapii; pozyskuje i
interpretuje informacje ze specjalistycznych źródeł
obcojęzycznych.

K_U25, K_U26 P7S_UK_M2

U4
Student potrafi sporządzić tekst formalny (np. CV,
notatkę, prezentację) z zastosowaniem typowych
konstrukcji.

K_U25, K_U26 P7S_UK_M2

Kompetencje społeczne

K1

Student jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich
kwalifikacji językowych, w tym związanych z
wykonywanym zawodem fizjoterapeuty. Docenia
potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności
w zakresie języka specjalistycznego (w ramach koncepcji
„Uczenia się przez całe życie”) oraz specyfikę kulturową
użycia danego języka.

K_K01 P7S_KK_M1 obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

K2
Student ma świadomość roli języka obcego dla potrzeb
komunikacji w środowisku zawodowym oraz dla
własnego rozwoju zawodowego.

K_K01 P7S_KK_M1

Formy i metody kształcenia

Dyskusja, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.

Treści programowe
Wykłady
-----
lektorat

Zagadnienia gramatyczne:
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1. Czasy gramatyczne: Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Future forms, Present Perfect Simple/Continuous,
Past Perfect Simple/Continuous;

2. Action/non-action verbs;

3. Comparatives and superlatives;

4. Articles;

5. Modals of obligation/deduction;

6. The  passive (all tenses);

7. Conditionals;

8. Future time clauses;

9. Reported speech;

10. Gerunds and infinitives;

11. Quantifiers;

12. Relative clauses;

13. Question tags;

14. Narrative tenses;

Zagadnienia leksykalne z zakresu j.angielskiego ogólnego:

1. Food and cooking;

2. Personality;

3. Money;

4. Transport;

5. Sport;

6. Relationships;

7. Cinema;

8. The body;

9. Education;

10. Houses;

11. Work;

12. Illnesses and injuries;

13. Clothes and fashion;

14. Weather;

15. Feelings;

Zagadnienia leksykalne z zakresu j.angielskiego zawodowego:

1. Modern hospitals;

2. Physiotherapy and its main branches;

3. In a surgery, physiotherapy equipment;

4. Parts of the body, body cavities;

5. Muscles;



6. The physiotherapist and his patient;

7. Instructing a patient;

8. Physiotherapy modalities;

9. First aid;

10. Applying for a job of a physiotherapist;

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta
zakładanych efektów kształcenia

2.0  Wynik poniżej 60% z kolokwium pisemnego, kolokwium ustnego,
 egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego

3.0  Wynik od 60% do 75% z kolokwium pisemnego, kolokwium ustnego,
 egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego

4.0  Wynik od 76% do 89% z kolokwium pisemnego, kolokwium ustnego,
 egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego

5.0  Wynik od 90% do 100% z kolokwium pisemnego, kolokwium ustnego,
 egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego

Forma i warunki zaliczenia

Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu

Zaliczenie z oceną po semestrze I, II, III, IV, V, VI, VII

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie w każdym semestrze co najmniej 60% z testu ustnego
dotyczącego komunikatywnego użycia języka angielskiego na poziomie B2+ oraz otrzymanie co najmniej 60% z 2
testów pisemnych dotyczących zastosowania gramatyki, słownictwa, pisemnego użycia języka angielskiego na
poziomie B2+.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany
każdorazowo usprawiedliwić tą nieobecność oraz uzupełnić zaległości. Dłuższa nieobecność studenta powoduje
konieczność zaliczenia zrealizowanego materiału w formie pisemnej lub ustnej w trakcie godzin konsultacyjnych
u prowadzącego zajęcia. 

Egzamin po semestrze VIII

Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 60% z egzaminu ustnego dotyczącego
komunikatywnego użycia języka angielskiego na poziomie B2+ oraz otrzymanie co najmniej 60% z egzaminu
pisemnego dotyczących zastosowania gramatyki, słownictwa, pisemnego użycia języka angielskiego na poziomie
B2+.

Testy kontrolne sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa przeprowadzane są po zakończeniu każdego
działu z podręcznika. Ocenie podlegają również ustne wypowiedzi studentów sprawdzające bieżące ich postępy.
Oceniane są dodatkowo krótkie wypowiedzi pisemne (CV, raport, notatka, e-mail itd.). 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Lathan-Koenig C. and C. Oxenden, English File Intermediate third edition Student’s Book. Oxford, 2013

2. Lathan-Koenig C. and C. Oxenden, English File Intermediate third edition Workbook. Oxford, 2013

3. Lathan-Koenig C. and C. Oxenden, English File Upper-Intermediate third edition Student’s Book. Oxford, 2014

4. Lathan-Koenig C. and C. Oxenden, English File Upper-Intermediate third edition Workbook. Oxford, 2014

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Kuciejczyk A, English for Physiotherapists, Akademia Medyczna w Gdańsku, 2007



2. Ciecierska J, English for Physiotherapy, PZWL, 2011

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-1,13-18-19 - Filozofia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,13-18-19 - Filozofia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Filozofia

Kod przedmiotu F-j2-1,13-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program
przedmiotu

dr Michał Ceglarek

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Ogólna wiedza z zakresu historii i kultury na poziomie szkoły średniej.

Założenia i cele
przedmiotu

Przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy na temat historii oraz rozwoju idei  i prądów
intelektualnych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kulturowe i społeczne implikacje nauk o



zdrowiu i nauk medycznych. 

Prowadzący zajęcia dr Michał Ceglarek

Egzaminator/
Zaliczający dr Michał Ceglarek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
20.0

ECTS:
1

godz.:
15.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
5.0

ECTS:
0

godz.:
10.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Zna wybrane systemy i nurty w etyce, rozumie dylematy
moralne współczesnego świata i orientuje się w
najważniejszych problemach etyki współczesnej.
Orientuje się w najważniejszych systemach i nurtach
filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem filozoficznych
rozważań na temat człowieka, jego istoty oraz jego
miejsca w otaczającym świecie.

K_W23 P7S_WK_M3 kolokwium

Umiejętności

U1

Potrafi poprawnie komunikować się z pacjentem i jego
rodziną oraz współpracownikami, szanuje godność osób,
z którymi współpracuje. Potrafi dostrzec i uszanować
odmienność drugiego człowieka, by w sytuacji pracy z
pacjentem nie przejawiać zachowań dyskryminujących.

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1 kolokwium
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Kompetencje społeczne

K1

Potrafi pracować w zespole i potrafi brać
odpowiedzialność za pracę własną. Jest otwarty na
odmienne opinie współpracowników i pacjentów. Jest
ostrożny w wypowiadaniu sądów moralnych i zachowuje
tajemnicę zawodu.

K_K03, K_K07 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład z elementami konwersatorium i prezentacja multimedialna

Treści programowe
Wykłady

1. Początki filozofii, filozofia jako nauka, działy filozofii i periodyzacja dziejów filozofii.
2. Antropologia filozoficzna jako subdyscyplina filozofii: specyfika, przedmiot badań, metody.
3. Wybrane systemy antropologiczne w dziejach filozofii Zachodu:
a) starożytność: Sokrates – intelektualizm etyczny, Platon - dualizm duszy i ciała, Arystoteles – hylemorfizm, stoicy – etyka
cnoty.
b) średniowiecze: myśl św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu a antropologia biblijna.
c) nowożytność: Kartezjusz – racjonalizm, ciało-maszyna, B. Pascal – człowiek jako trzcina myśląca, J. Locke – empiryzm
brytyjski, J. J. Rousseau – wychowanie
naturalne i krytyka cywilizacji, I. Kant – etyka obowiązku.
d) filozofia wieku XIX: marksizm, psychoanaliza, filozofia życia; neokantyzm.
e) główne problemy filozofii współczesnej: egzystencjalizm, neopsychoanaliza, filozofia dialogu, postmodernizm.
4. Główne problemy antropologii filozoficznej (cielesność i duchowość człowieka, godność osoby ludzkiej a jakość ludzkiego
życia, człowiek wobec śmierci, wolność
człowieka i jej zagrożenia, człowiek jako istota dialogiczna – relacja Ja-Ty)

ćwiczenia

Nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria
oceny
osiągania
przez
studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

Ocena wiedzy: 

Podstawą dla uzyskania zaliczenia jest napisanie kolokwium.  

5.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 93%-100% 4.5 – wykazuje znajomość treści
kształcenia na poziomie 85%-92% 4.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 77%-84% 3.5 –
wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76% 3.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na
poziomie 60%-68% 2.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60% 
 
Ocena umiejętności: 

Oceniane będzie zaangażowanie studentów w dyskusję podczas zajęć, sposób stawiania problemów  i tez oraz
metody ich uzasadniania. 
 
Ocena z zakresu umiejętności będzie oceniana przez prowadzącego w formie  przedłużonej obserwacji sposobu
nabycia poprawności formułowania wniosków i argumentowania. 
 
Ocena kompetencji:

 Ocena z zakresu kompetencji personalno-społecznych będzie oceniana przez prowadzącego w formie 
przedłużonej obserwacji postaw i zachowań. 5.0 - akceptuje i przyjmuje opinie innych osób, ustosunkowuje się
do nich, podejmuje dyskusję, wyciąga poprawne wnioski. 4,5 - akceptuje i przyjmuje opinie innych osób,
ustosunkowuje się do nich, podejmuje próbę dyskusji, stara się wyciągnąć poprawne wnioski. 4,0 - akceptuje i
przyjmuje opinie innych osób, ustosunkowuje się do nich, podejmuje próbę dyskusji, stara się wyciągnąć
wnioski, choć nie są one całkowicie poprawne. 3,5 - akceptuje i przyjmuje opinie innych osób, podejmuje próbę
ustosunkowania się do nich. 3.0 – akceptuje i przyjmuje opinie innych osób, lecz nie ustosunkowuje się do nich.
2.0 – nie potrafi ustosunkować się do uwag krytycznych, nie przyjmuje i nie akceptuje opinii innych osób. 
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Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Kolokwium pisemne z zagadnień podanych w treściach kształcenia. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I-V, Lublin 2005

2. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 2002

3. Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, t. 1-3, Kraków 2009

4. Kopania J., Etyczny wymiar cielesności, Kraków 2002

5. MacIntyre A., Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, Warszawa 2000

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Drwięga M., Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 2005

2. Kowalczyk S., Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009

3. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne, Kraków 2008

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-4,14-18-19 - Kliniczne podstawy w onkologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,14-18-19 - Kliniczne podstawy w onkologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Kliniczne podstawy w onkologii

Kod przedmiotu F-j2-4,14-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów I stopnia

Profil Praktyczny i ogólnoakademicki

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu dr Andrzej Walawski

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii Znajomość podstaw fizjoterapii
klinicznej w pulmunologii: chirurgii i intensywnej terapii



Założenia i cele przedmiotu Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii Znajomość podstaw fizjoterapii
klinicznej w pulmunologii: chirurgii i intensywnej terapii

Prowadzący zajęcia mgr Bożena Jenek

Egzaminator/ Zaliczający dr Andrzej Walawski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
35.0

ECTS:
1.69

godz.:
35.0

ECTS:
1.69

Udział w wykładach (godz.) 10 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 4 4

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0

ECTS:
1.31

godz.:
30.0

ECTS:
1.31

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 10

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
65.0

ECTS:
3.0

godz.:
65.0

ECTS:
3.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Zna terminologię medyczną, wymienia i opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb
fizjoterapii

K_W06 P7S_WG_M2

W2 Rozumie i rozpoznaje mechanizmy powstawania,
modulacji i percepcji bólu K_W09 P7S_WG_M2

W3
Zna mechanizmy działania określonych czynników
fizykalnych oraz wskazania i przeciwwskazania do
stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych

K_W19 P7S_WK_M1

file:///admin/krk/effects/major/detail/2039
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2042
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2052
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M1


W4
Posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w
placówkach ochrony zdrowia oraz w pracowniach
fizjoterapii

K_W21 P7S_WK_M4
test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W)

W5 Zna prawa pacjenta, prawa i obowiązki pracowników
placówek ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów K_W23 P7S_WK_M3

W6
Ma wiedzę na temat planowania, wykonywania i
ewaluacji programu fizjoterapii, zmierzających do
poprawy stanu zdrowia

K_W15 P7S_WK_M1

W7
Zna i rozumie mechanizm działania i skutki uboczne
zabiegów fizykalnych i aktywności ruchowych
stosowanych w zakresie fizjoterapii

K_W03 P7S_WG_M1

Umiejętności

U1
Posiada umiejętności manualne pozwalające na
wykonywanie masażu leczniczego oraz elementów
terapii manualnej

K_U02 P7S_UW_M1

U2
Potrafi prawidłowo obsłużyć odpowiednią aparturę i
sprzęt do wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii
i fizykoterapii

K_U03 P7S_UW_M1

U3 Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu
kinezyterapii, masażu leczniczego i fizykoterapii K_U04 P7S_UW_M1

U4
Potrafi zastosować zaopatrzenie ortopedyczne oraz
poinstruować i nauczyć pacjentów korzystania z tego
sprzętu

K_U08 P7S_UW_M1, P7S_UW_M2

U5
Potrafi w sposób profesjonalny komunikować się w
zespole interdyscyplinarnym, rehabilitacyjnym oraz z
pacjentem i jego rodziną

K_U09 P7S_UW_M4

U6
Potrafi udzielić porady osobom z nieodwracalną
dysfunkcją lub przewlekłą chorobą w zakresie trybu
życia oraz postępowania

K_U11 P7S_UW_M5

U7
Potrafi zidentyfikować tradycje kulturowe i religijne
normy w opiece nad pacjentem, klientem i grupą
społeczną

K_U21 P7S_UK_M1

U8
8 Potrafi dobrać metody diagnostyczne i umiejętnie
dostosować działanie profilaktyczne, terapeutyczne,
edukacyjne, dla potrzeb jednostki i grupy społecznej

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1

U9

Potrafi ocenić zabiegi fizykalne w odniesieniu do
określonych patologii lub jednostkek chorobowych,
oceniić siłę mięśniową, ogólna sprawność fizyczną z
uwzględnieniem efektów usprawniania

K_U05 P7S_UW_M1
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U10

Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację,
rozumie zależność między budową a czynnością
narządów i potrafi programować zabiegi
fizjoterapeutyczne, przeprowadzić testy funkcjonalne i
badanie niezbędne do wykonywania zabiegów

K_U01 P7S_UW_M1

U11
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu zmian
patologicznych dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej
oraz zabiegów fizjoterapeutycznych

K_U07 P7S_UW_M2

U12 Potrafi wprowadzić dane i istotne informacje oraz opis
efektów usprawniania do dokumentacji pacjenta K_U15 P7S_UW_M3

U13

Potrafi kontrolować efektywność procesu fizjoterapii
oraz identyfikować błędy i zaniedbania w postępowaniu
fizjoterapeutycznym własnym lub zespołu i
zaprogramować odpowiednie działanie w celu ich
wyeliminowania

K_U17 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego K_K01 P7S_KK_M1

K2 Orientuje się na bieżąco w tendencjach i kierunkach
rozwoju współczesnej fizjoterapii K_K02 P7S_KK_M1

K3 Jest świadom własnych ograniczeń i potrafi zwrócić się o
pomoc do innych ekspertów K_K03 P7S_KK_M2

K4
Dba o dobro pacjenta, klienta i grup społecznych,
dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu
fizjoterapii

K_K04 P7S_KK_M2

K5 Przestrzega właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną,
najbliższym otoczeniem i społeczneństwem K_K05 P7S_KK_M2

K6
Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających
z różnorodnych uwarunkowań społecznych, kulturowych
oraz wieku pacjentów

K_K06 P7S_KK_M2

K7
Posiada zdolność pracy zespołowej, przyjmuje w zespole
role adekwatne do potrzeb i warunków panujących w
podmiotach leczniczych

K_K07 P7S_KK_M2

K8 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu K_K08 P7S_KR_M1

K9 Potrafi brać odpowiedzialność za pracę własną związaną
z wykonywaniem zawodu K_K09 P7S_KR_M1

K10
Potrafi rozwiązywać problemy na jakie natrafia w pracy
zawodowej fizjoterapeuty lub prosząc o pomoc
członków zespołu terapeutycznego

K_K10 P7S_KR_M2
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K11 Stosuje zasady BHP obowiązujące w zakładach opieki
zdrowotnej K_K11 P7S_UO_M2

K12
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i
współpracowników w sposób przemyślany, zgodny z
zasadami

K_K12 P7S_UO_M2

K13 Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz
przebiegu procesu terapeutycznego K_K13 P7S_UK_M3

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Onkologia – zagadnienia ogólne. Podstawowe metody leczenia nowotworów. Układ chłonny. Nowotwory gruczołów
ślinowych, przełyku i żołądka. Nowotwory płuca oraz głowy i szyi. Nowotwory jelita grubego. Nowotwory wątroby, trzustki.
Rak nerki, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, jądra. Nowotwory skóry i czerniak. Rak piersi, rak szyjki macicy. Rak
trzonu macicy, nowotwory jajnika. Chłoniaki nieziarnicze, ziarnica złośliwa. Opieka terminalna – wybrane zagadnienia
(psychologia okresy śmierci i umierania, fizjoterapia terminalnej fazy choroby nowotworowej).

ćwiczenia

Znaczenie fizjoterapii w onkologii. Metody leczenia nowotworów złośliwych. Fizjoterapia w zaburzeniach czynnościowych po
leczeniu nowotworów złośliwych. Rak piersi - fizjoterapia. Rak płuca - fizjoterapia. Fizjoterapia w przypadkach nowotworów
złośliwych występujących rzadziej. Medycyna Paliatywna. Fizjoterapia w medycynie paliatywnej.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria
oceny
osiągania
przez
studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

Na ocenę 3 Student w dostatecznym stopniu potrafi wykonać badanie fizjoterapeutyczne u chorego na
oddziale onkologicznym lub medycyny paliatywnej, zaplanować i przeprowadzić terapie. Ma wiedze o
wybranych schorzeniach. Na ocenę 4 Student w stopniu dobrym wykonuje badanie fizjoterapeutyczne u
pacjenta onkologicznego lub paliatywnego, planuje i prowadzi terapie. Ma dobry kontakt z pacjentem, jego
rodzina i personelem. Posiada wiedze o wymaganych schorzeniach na poziomie dobrym. Na ocenę 5 Student
doskonale potrafi wykonać badanie fizjoterapeutyczne u pacjenta onkologicznego i paliatywnego, zaplanować i
przeprowadzić terapie. Ma bardzo dobry kontakt z pacjentem, jego rodzina i personelem. Ma bezbłędną wiedze
o wymaganych schorzeniach 

Forma i warunki zaliczenia

Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: 1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych 2.
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 3. złożenie dokumentacji z samokształcenia 4. spełnienie wszystkich
dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Fraczek M., Chirurgia nowotworów, Alfa Medica Press, Bielsko – Biała 2003.

2 Kordek R.i wsp., Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica, Gdańsk 2007

3 Krzakowski M., Onkologia kliniczna. tom I i II, Borgis, Warszawa 2006.

4 Mika A.K., Po odjęciu piersi, PZWL, Warszawa 2006.

5 Watson M. S. i wsp., Opieka paliatywna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007 .

6 Woźniewski M., Kornafel J. Rehabilitacja w onkologii Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010

7 Woźniewski M Fizjoterapia w onkologii PZWL Warszawa 2012
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Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Srebro Z., Lach H., Genetyczne, epigenetyczne i bioenergetyczne mechanizmy starzenia się i nowotworów, Wyd.
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000

2 Diener H., Maier Ch., red. wyd. pol. Kübler A., Leczenie bólu;zespoły bólowe ;metody postępowania. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2005.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Biofizyka

Kod
przedmiotu F-j2-1,5-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr Bartosz Kiełtyka



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość biologii i fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Założenia i cele
przedmiotu

Celem zajęć jest dostarczenie teoretycznych podstaw umożliwiających zrozumienie procesów biofizycznych
przebiegających w organizmie człowieka, wpływu zewnętrznych czynników fizycznych na jego
funkcjonowanie oraz dostrzeżenie związków przyczynowo-skutkowych w działaniu organizmów.

Prowadzący
zajęcia dr Bartosz Kiełtyka

Egzaminator/
Zaliczający dr Bartosz Kiełtyka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
22.0

ECTS:
1

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
8.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 3 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Rozpoznaje i opisuje procesy biofizyczne zachodzące w
organizmie człowieka

K_W04, K_W06,
K_W12

P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
egzamin
pisemny (W),
egzamin ustny

W2
Wskazuje i opisuje zewnętrzne czynniki fizyczne i
przedstawia ich wpływ na organizm człowieka. Odróżnia
funkcjonowanie prawidłowe od zaburzonego.

K_W04, K_W06,
K_W12

P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

file:///admin/krk/effects/major/detail/2037
file:///admin/krk/effects/major/detail/2039
file:///admin/krk/effects/major/detail/2045
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2037
file:///admin/krk/effects/major/detail/2039
file:///admin/krk/effects/major/detail/2045
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


(W), dyskusja

Umiejętności

U1 Ocenia zagrożenia i przeciwwskazania dotyczące
zabiegów z zakresu fizykoterapii. K_U08, K_U23

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M2,
P7S_UK_M2 portfolio (U),

dyskusja,
egzamin
pisemny

U2
Samodzielnie ocenia i weryfikuje dobór metod
diagnostycznych i zabiegów z zakresu fizykoterapii do
potrzeb pacjenta lub określonych grup.

K_U04, K_U14,
K_U23

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M3,
P7S_UK_M2

Kompetencje społeczne

K1 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i
potrafi sprawnie wyszukać potrzebne informacje.

K_K01, K_K11,
K_K12, K_K13

P7S_KK_M1,
P7S_UO_M2,
P7S_UK_M3

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), dyskusja,
egzamin
pisemny,
frekwencja na
zajęciach

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny. 

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna. 

Metody praktyczne: pokaz, doświadczenie.

Treści programowe
Wykłady

Biofizyka błony komórkowej – budowa i właściwości, transport, potencjał spoczynkowy. Elementy termodynamiki, procesy
równowagowe i nierównowagowe, różne formy przekazu energii. Tkanka mięśniowa, nerwowa, łączna i kostna – podstawy
funkcjonowania. Biofizyka słuchu: zmysł słuchu – fale akustyczne, ultradźwięki, infradźwięki, prawo Webera-Fechnera, poziom
natężenia słyszanego dźwięku, mechanizm rejestracji oraz przetwarzania i analizy dźwięku. Biofizyka wzroku: układ optyczny
oka, fale elektromagnetyczne, widzenie przestrzenne, mechanizm widzenia. Biofizyka układu krążenia: obwód krążenia, tętno,
układ krążenia jako układ hydrauliczny (Prawo ciągłości strumienia, Prawo Bernoulliego, Prawo Hagena-Poiseuille’a),
elektrokardiografia (wykorzystanie biopotencjałów). Biofizyka układu oddechowego: mechanizmy wentylacji płuc (Bodźce
mechaniczne - ciśnienie, Bodźce termodynamiczne - stężenie). Wpływ czynników mechanicznych na organizm: drgania
mechaniczne, fale mechaniczne oraz elektromagnetyczne, przyspieszenia, zmienne ciśnienie, temperatura, wilgotność. Wpływ
pola magnetycznego i elektrycznego na organizm. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące oraz ich oddziaływanie na
organizmy żywe (mechanizmy i ogólne zasady działania). 

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Poprawność odpowiedzi

Trafność rozpoznania problemów

Aktualna  wiedza medyczna

Wiedza interdyscyplinarna

Poprawność słownictwa medycznego / fachowego
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Kryteria oceny
osiągania
przez studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

Samodzielność i kreatywność w proponowaniu rozwiązań

Za każde kryterium student otrzymuje 0-5 pkt.

bardzo dobry (5,0) 30-28pkt.  - student udziela całkowicie wyczerpującej i prawidłowej  odpowiedzi na
zadane pytanie, swobodnie posługuje się poprawnym merytorycznie językiem naukowym, uwzględniając w
odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, wykazuje się łatwością w rozwiązywaniu problemów
wynikających z zadania, umiejętnie łączy wiedzę z różnych dziedzin naukowych, wykazuje się oryginalnością
własnych przemyśleń.

plus dobry (4,5)27 – 25pkt. - student udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie,  posługuje się
językiem naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, rozwiązuje problemy
wynikające z zadania, łączy wiedzę z kilku dziedzin naukowych.

dobry (4,0) 24 – 22pkt. - student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość
wymaganych treści, dopuszczalne są nieliczne błędy w odpowiedzi (drugorzędne z punktu widzenia tematu),
posługuje się aktualna wiedzą medyczną wymagającą niewielkiego uzupełnienia, odpowiedź jest poprawna
pod względem języka naukowego, trafność rozpoznawania problemów wymagająca niewielkiej poprawy, w
odpowiedzi powinny być zawarte samodzielne wnioski studenta.

plus dostateczny (3,5)21 – 19pkt. student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera
większość wymaganych treści, popełnia nieliczne, pierwszoplanowe  błędy w odpowiedzi, student zna
najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować oraz wyłonić najważniejsze problemy, posługuje się wiedzą
medyczną nie zawsze aktualną, w odpowiedzi uwzględnia wiedzę tylko z danej dziedziny, popełnia błędy w
posługiwaniu się  językiem naukowym, wymaga pomocy w wyciąganiu wniosków.

dostateczny (3,0)18 – 16pkt. - student udziela odpowiedzi zawierającej część wymaganych informacji,
popełniając błędy, ale z pomocą nauczyciela koryguje swoją odpowiedź, zarówno w zakresie wiedzy
merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, student zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy
nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytanie.

Przy uzyskaniu w danym kryterium punktu 1 i 0 student nie zalicza efektu kształcenia.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:

1. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności.

2. Egzamin w formie testu, kolokwium pisemnego lub ustnego.

a)  egzamin testowy oraz pytania otwarte:

a.  pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania.

b.  pytania z zakresu wiadomości do rozumienia

c.  rozwiązywanie zagadnień problemowych

d.  rozwiązywanie zagadnień problemowych wymagających kreatywnego myślenia

Kryteria oceniania;

a.  za niewystarczające rozwiązanie zdań tylko z obszaru a i b = ocena 2.0

b.  za rozwiązanie zadań tylko z obszaru a i b możliwość uzyskania oceny max 3.0

c.  za rozwiązanie zadań z obszaru a + b + c możliwość uzyskania oceny max 4,0

d.  za rozwiązanie zadań z obszaru a + b + c + d możliwość uzyskania oceny 5.0

Ocena wiedzy:

Kolokwium pisemne: test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru, oraz otwartymi
pytaniami problemowymi. Zakres ocen 2,0 - 5,0.

5.0 - wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 90%-100%



4.5 - wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 80%-89%

4.0 - wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 70%-79%

3.5 - wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 60%-69%

3.0 - wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 50%-59%

2.0 - wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej 50%

3. Spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 1. BIOFIZYKA pod red. Feliksa Jaroszyka, PZWL, Warszawa, 2001.

2 2. PODSTAWY BIOFIZYKI pod red. Andrzeja Pilawskiego, PZWL, 1981.

3 3. WYBRANE ZAGADNIENIA Z BIOFIZYKI pod red. Stanisława Miękisza, Wydawnictwo Volumed, Wrocław, 1998.

4 4. BIOFIZYKA. WYBRANE ZAGADNIENIA WRAZ Z CWICZENIAMI - BARTOSZ GRZEGORZ, JOZWIAK ZOFIA PWN
2008(1).

5 5. Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza
Rokity, PWN, 2000.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 1. Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity, PWN, 2000.

2 2. WYKŁADY Z FIZYKI R. P.Feynman i inni, PWN, 2001.

3 3. FIZYKA R. Resnick i D. Halliday, PWN, 1999.

4 4. WSTĘP DO BIOFIZYKI S. Przestalski, PWN, 1970.

5 5. I PRACOWNIA FIZYCZNA redakcja naukowa Andrzej Magiera, Kraków, 2010.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -
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Przedmiot: F-j2-4,21,18-19 - Praktyka śródroczna cz. II w pracowni kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, F-J2-
18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka śródroczna cz. II w pracowni kinezyterapii, fizykoterapii i masażu

Kod zajęć F-j2-4,21,18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 0 120.0 4.0

Suma 0 120.0 4.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Wymagania



(Kompetencje
wstępne)

Ogólna wiedza z anatomii i fizjologii człowieka, podstawy z patofizjologii. Wiedza z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii i masażu. 

Założenia i cele
zajęć

 Zastosowanie w praktycznym działaniu zasad i technik w zakresie działania czynników fizykalnych z
zakresu; ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii, ultradźwięków, pól magnetycznych,
hydroterapii. Dobieranie parametrów bodźców fizycznych. Kształtowanie umiejętność samodzielnego
prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych. Stosowanie wskazań i p/wskazań do wykonywania
zabiegów kinezyterapeutycznych w procesie profilaktyki, terapii i rehabilitacji. Stosowanie różnych technik
masażu klasycznego w zależności od rodzaju tkanki.

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
120.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 120 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
120.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
120

ECTS:
4

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1
Wie jak opisywać objawy, przyczyny oraz rozumie
mechanizm procesów patologicznych zachodzących w
tkankach i układach organizmu człowieka

K_W09 P7S_WG_M2

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi samodzielnie wykonać zabiegi z zakresu
kinezyterapii, masażu leczniczego i fizykoterapii K_U02 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
Potrafi wykorzystać różne formy aktywności w
nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu
procesów opanowania umiejętności ruchowych

K_U06 P7S_UW_M2

U3
Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjąć
współpracę z zespołem terapeutycznym.

K_U09 P7S_UW_M4

U4
Posiada umiejętność tworzenia, wdrażania planów
działań edukacyjnych, profilaktycznych,
odpowiadających potrzebom pacjentów

K_U10 P7S_UW_M5

U5 Umie prowadzić dokumentację w fizjoterapii poprzez
wprowadzenie danych i uzyskanie informacji. K_U15 P7S_UW_M3

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii K_K04 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Pokaz, opis, studium przypadku. 

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
praktyki zawodowe

PRAKTYKA W DZIALE KINEZYTERAPII  1. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń zespołowych,
ogólnousprawniających. 2. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu gier i zabaw ruchowych stosowanych w
kinezyterapii. 3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia ćwiczeń w wodzie. 4. Postępowanie usprawniające i ćwiczenia w
zakresie samoobsługi pacjenta. 5. Ocena wyników pracy, wprowadzanie modyfikacji do planu działania i stosowanie technik
kinezyterapeutycznych w porozumieniu z opiekunem.

W DZIALE  FIZYKOTERAPII  1. Zapoznanie i udział w leczeniu ciepłem i zimnem. 2. Udział w przeprowadzaniu zabiegów z
zakresu światłolecznictwa, obserwacja i interpretacja reakcji pacjenta w czasie zabiegów. 3. Udział w przeprowadzaniu
zabiegów z zakresu elektrolecznictwa,  obserwacja i interpretacja reakcji pacjenta w czasie zabiegów. 4. Lecznicze zastosowanie
pól magnetycznych małej i dużej częstotliwości, ultradźwięków. 5. Stosowanie zasad i technik zabiegów fizykalnych z zakresu
hydroterapii.

W DZIALE MASAŻU  1. Doskonalenie umiejętności stosowania masażu klasycznego, częściowego – obserwacja i interpretacja
reakcji pacjenta w czasie masażu. 2. Doskonalenie umiejętności stosowania masażu klasycznego całościowego – obserwacja i

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M2
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file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M3
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


interpretacja reakcji pacjenta w czasie masażu. 3. Utrwalenie umiejętności stosowania masażu segmentarnego – obserwacja i
interpretacja reakcji pacjenta w czasie masażu. 4. Utrwalenie umiejętności wykonywania drenażu limfatycznego – obserwacja i
interpretacja reakcji pacjenta w czasie masażu. 5. Praktyczne zastosowanie innych poznanych metod masażu leczniczego.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria
oceny
efektów
uczenia się
osiągniętych
przez
studenta

Kryteria oceny efektów uczenia się w zakresie wiedzy weryfikowanych podczas egzaminu /sprawdzianu
ustnego/pisemnego- ocena punktowa (0-3 pkt ) 

bardzo dobry (5,0)- student udziela całkowicie wyczerpującej i prawidłowej odpowiedzi na zadane
pytanie, swobodnie posługuje się poprawnym merytorycznie językiem naukowym, uwzględniając w
odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, wykazuje się łatwością w rozwiązywaniu problemów
wynikających z zadania, umiejętnie łączy wiedzę z różnych dziedzin naukowych, wykazuje się
oryginalnością własnych przemyśleń. 
plus dobry (4,5) - student udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, posługuje się językiem
naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, rozwiązuje problemy
wynikające z zadania, łączy wiedzę z kilku dziedzin naukowych. 
dobry (4,0) – student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość
wymaganych treści, dopuszczalne są nieliczne błędy w odpowiedzi (drugorzędne z punktu widzenia
tematu), posługuje się aktualna wiedzą medyczną wymagającą niewielkiego uzupełnienia, odpowiedź
jest poprawna pod względem języka naukowego, trafność rozpoznawania problemów wymagająca
niewielkiej poprawy, w odpowiedzi powinny być zawarte samodzielne wnioski studenta. 
plus dostateczny (3,5) - student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość
wymaganych treści, popełnia nieliczne, pierwszoplanowe błędy w odpowiedzi, student zna
najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować oraz wyłonić najważniejsze problemy, posługuje się
wiedzą medyczną nie zawsze aktualną, w odpowiedzi uwzględnia wiedzę tylko z danej dziedziny,
popełnia błędy w posługiwaniu się językiem naukowym, wymaga pomocy w wyciąganiu wniosków 
dostateczny (3,0)– student udziela odpowiedzi zawierającej część wymaganych informacji, popełniając
błędy, ale z pomocą nauczyciela koryguje swoją odpowiedź, zarówno w zakresie wiedzy
merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, student zna jednak podstawowe fakty i przy
pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytanie 
niedostateczny(2,0)-przy uzyskaniu w danym kryterium punktu 1 i 0 student nie zalicza efektu
kształcenia.                                          Kryteria oceny efektów w zakresie umiejętności weryfikowanych
podczas egzaminu /sprawdzianu praktycznego (0-3 pkt)
bardzo dobry- (5,0) - samodzielne i precyzyjne: wyjaśnienia cel i istotę zabiegu, przygotowanie (
psychiczne i fizyczne ) pacjenta, , przestrzeganie zasad wykonywania zabiegu w sytuacjach typowych i
trudnych,  dokładne i sprawne wykonanie zabiegu w sytuacjach i typowych i trudnych, samodzielna i
szybka reakcja na objawy powikłań, dokładne przestrzeganie przepisów bhp w sytuacjach trudnych i
typowych, samodzielne dbanie o bezpieczeństwo, poprawne nawiązanie kontaktu , opiekuńczość,
samodzielne, poprawne udokumentowanie zabiegu. 
plus dobry (4,5) samodzielne i nieprecyzyjne wyjaśnienie celu i istoty zabiegu, samodzielne i poprawne
przygotowanie pacjenta w sytuacjach typowych,  przestrzeganie zasad w sytuacjach typowych,
przestrzeganie zasad po ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu pracy, prawidłowa reakcja
na błędy, samodzielne zapobieganie najistotniejszym powikłaniom, dokładne przestrzeganie
przepisów bhp w sytuacjach typowych, samodzielne dbanie o bezpieczeństwo, opiekuńczość,
komunikacja słowna w pełni realizowana, samodzielne i poprawne udokumentowanie zabiegu. 
dobry(4,0)- nieprecyzyjne wyjaśnienie celu i istoty zabiegu, w większości samodzielne przygotowanie
pacjenta w sytuacjach typowych, przygotowanie zestawu po ukierunkowaniu przez opiekuna z
ramienia zakładu, samodzielne i dokładne przestrzeganie zasad w sytuacjach typowych,
przestrzeganie zasad po ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu, prawidłowa reakcja na
błędy aseptyczne, wykonanie Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta zabiegu
po ukierunkowaniu przez nauczyciela, samodzielne dbanie o bezpieczeństwo, opiekuńczość,
komunikacja słowna w pełni realizowana, dokumentowanie wykonania zabiegu po przypomnieniu. 
plus dostateczny (3,5)- określenie celu i istoty zabiegu z pomocą nauczyciela, przygotowanie pacjenta
do zabiegu po ukierunkowaniu przez nauczyciela, przygotowanie zestawu przy częściowej pomocy
opiekuna z ramienia zakładu, przestrzeganie zasad po ukierunkowaniu przez nauczyciela, reagowanie
na błędy aseptyczne po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zapobieganie powikłaniom po
ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu, ubogi kontakt z pacjentem, dbanie o
bezpieczeństwo, mała opiekuńczość, dokumentowanie wykonania zabiegu po ukierunkowaniu, 
dostateczny(3,0)- brak pełnej znajomości celu i istoty zabiegu mimo ukierunkowania przez
nauczyciela, przygotowanie pacjenta do zabiegu pod kontrolą nauczyciela, przygotowanie zestawu
pod stała kontrolą opiekuna z ramienia zakładu, nie przestrzeganie zasad mimo ukierunkowania przez
nauczyciela, brak znajomości zasad postępowania aseptycznego mimo ukierunkowania, zapobieganie
powikłaniom po ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu, mało opiekuńczości i inicjatywy
w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem, nie udokumentowanie wykonania zabiegu lub tylko pod



kontrolą. 
niedostateczny(2,0) -nieznajomość celu i istoty zabiegu mimo ukierunkowania przez nauczyciela,
niewłaściwe przygotowanie pacjenta do zabiegu pod kontrolą nauczyciela, niepoprawne
przygotowanie zestawu pomimo ukierunkowania przez nauczyciela, nie przestrzeganie zasad mimo
ukierunkowania przez opiekuna z ramienia zakładu, nieznajomość zasad postępowania
fizjoterapeutycznego mimo ukierunkowania, brak zapobiegania powikłaniom po ukierunkowaniu przez
opiekuna z ramienia zakładu, brak opiekuńczości i inicjatywy w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem,
udokumentowanie wykonania zabiegu tylko pod kontrolą,      Kryteria do oceny kompetencji
społecznych; Suma - Punktacja nauczyciela 0-3pkt. i punktacja studenta 0-3pkt.                Punktacja: 
3 pkt. – uzyskuje student, który zawsze przestrzega kompetencje społeczne i charakteryzuje się
wysokim poziomem kompetencji społecznych 
2 pkt. – uzyskuje student, który czasami przestrzega kompetencji społecznych 
1pkt. – uzyskuje student, który nie często przestrzega kompetencji społecznych
 0 pkt. – uzyskuje student, który nigdy nie przestrzega kompetencji społecznych Jeśli student z
jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać
zaliczenia z zajęć praktycznych.                                                            

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Podstawą otrzymania zaliczenia jest zrealizowanie programu praktyki oraz 

a/ obecność 100% 

b/ uczestniczenie i omówienie zajęć 

c/ udokumentowanie odbytych zajęć w dzienniku praktyk

d/ przygotowanie

e/ WYKONANIE WYWIADU

 f/NA PODSTAWIE WYKONANEGO WYWIADU
WYZNACZYĆ/ZAPLANOWAĆ ZABIEG

Podstawą otrzymania zaliczenia jest udokumentowanie w dzienniczku
praktyk przeprowadzonej terapii. Szybkość podejmowania decyzji, czas i
tempo działania. 

Studenci powinni się wykazać: 

· punktualnością na zajęciach

 · wymaganym pełnym umundurowaniem 

· aktywnością i zainteresowaniem w trakcie zajęć

 · empatią i zrozumieniem dla pacjenta (opinia opiekuna praktyk).

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Kinezyterapia tom 1 -2 (komplet) Andrzej Zembaty Kasper, 2002

2. Masaż - Zborowski komplet 6 tomów Adam Zborowski AZ, 2012

3. Rehabilitacja medyczna (tom 2) Andrzej Kwolek Edra Urban & Partner, 2013

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i
stretchingu Joseph E. Muscolino, red. wyd. pol. Zbigniew Śliwiński Edra Urban & Partner, 2016



2. Badanie kliniczne w fizjoterapii Antje Hueter-Becker, Mechthild Doelken, Jan Szczegielniak Edra Urban & Partner, 2018

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----

Przedmiot: F-j2-1-1-18-19 - Anatomia prawidłowa człowieka, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1-1-18-19 - Anatomia prawidłowa człowieka, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka

Kod przedmiotu F-j2-1-1-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 15.0 30.0 3.0

Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program
przedmiotu

dr med. Bogusław Kopp

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość zagadnień z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej.

Obecność na wykładach i ćwiczeniach–100%



Założenia i cele
przedmiotu

1.Przygotowanie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, poprzez poznanie i zrozumienie
funkcjonowania elementów składowych budowy ciała człowieka oraz podstawowych mechanizmów
sterujących i koordynujących pracę różnych narządów i układów

2. Nabycie umiejętności w zakresie lokalizowania , opisu budowy i funkcjonowania poszczególnych
struktur organizmu ludzkiego oraz ich wzajemnych powiązań i zależności.

3. Zainteresowanie studenta złożonością budowy organizmu ludzkiego, prozdrowotnym stylem życia i
wykorzystaniem wiedzy w samodzielnym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty

Prowadzący
zajęcia

mgr Maria Janiczek,
dr med. Bogusław Kopp

Egzaminator/
Zaliczający dr med. Bogusław Kopp

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
45.0

ECTS:
2

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
45.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Posługuje się mianownictwem anatomicznym K_W04 P7S_WG_M1 test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W), udział w

file:///admin/krk/effects/major/detail/2037
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W2
Omawia budowę ciała ludzkiego w ujęciu
topograficznym. Ma wiedzę odnośnie funkcjonowania
poszczególnych jego układów i narządów w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

K_W04 P7S_WG_M1
dyskusji, (W),
prezentacja (W),
egzamin
pisemny (W)

Umiejętności

U1
Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację,
rozumie zależność między budową a czynnością układów
narządów i narządów ciała człowieka

K_U01 P7S_UW_M1
test
umiejętności
wykonania
zadania, (U),
projekt i jego
prezentacja
połączona z
dyskusją

U2

Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu budowy
anatomicznej i funkcjonowania podstawowych układów
człowieka i potrafi uzasadnić przydatność wiedzy
anatomicznej w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty

K_U01 P7S_UW_M1

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego K_K01 P7S_KK_M1 ocena

wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu K_K02 P7S_KK_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład interaktywny .Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, metody praktyczne:
pokaz ćwiczenia przedmiotowe, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

Miejsce człowieka w ekosystemie. Ogólna budowa człowieka. Kości jako element podporowy, ruchowy i ochronny. Układ
kostno-

stawowy i mięśniowy w statyce i dynamice –elementy kostne, więzadła i mięśnie jako stabilizatory i ograniczniki ruchu,
ruchomość stawów, jednostki funkcjonalne i zespoły dynamiczne. Powłoka wspólna. Proces widzenia i słyszenia. Układ
krążenia krwi. Układ chłonny. Układ nerwowy–budowa i funkcja, ważniejsze ośrodki i poziomy sterowania ruchami, unerwienie
obwodowe, unerwienie segmentarne .Układ oddechowy. Ogólna budowa i funkcja narządów jamy brzusznej i miednicy.
Gospodarka hormonalna . 
ćwiczenia

Komórka, tkanka, narząd, układ narządów. Budowa, rodzaje i połączenia kości. Kręgosłup jako całość. Połączenia kręgosłupa.
Ruchomość kręgosłupa. Kostna klatka piersiowa. Kości i stawy obręczy barkowej i kończyny górnej wolnej. Budowa i połączenia
kości miednicy. Kości i stawy kończyny dolnej wolnej–budowa, ruchomość i umocnienia więzadłowe. Budowa i połączenia kości
czaszki. Miologia ogólna. Mięśnie powierzchowne i głębokie grzbietu. Mięśnie obręczy kończyny górnej. Mięśnie klatki
piersiowej, brzucha i dna miednicy. Mięśnie kończyny górnej wolej. Mięśnie obręczy i kończyny dolnej wolnej. Mięśnie głowy i
szyi. Budowa skóry. Gruczoły skóry, receptory, czynność skóry. Narząd wzroku i słuchu. Narząd powonienia, równowagi i
smaku. Rola krwi w ustroju człowieka.Podział, budowa i przebieg najważniejszych naczyń tętniczych i żylnych. Krążenie
płodowe i krążenie wrotne. Warunki krążenia krwi w naczyniach. Tętno i ciśnienie tętnicze krwi.

Budowa i zadania układu chłonnego. Ośrodkowy układ nerwowy-budowa komórek nerwowych i glejowych. Neuron. Budowa
mózgowia–kresomózgowie. Międzymózgowie, śródmózgowie i rdzeniomózgowie. Unaczynienie mózgu. Budowa rdzenia
kręgowego. Opony mózgowia i rdzenia kręgowego. Płyn mózgowo–rdzeniowy. Drogi nerwowe: czuciowe i ruchowe.
Obwodowy układ nerwowy–nerwy czaszkowe. Obwodowy układ nerwowy–nerwy rdzeniowe. Autonomiczny układ nerwowy.
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Ośrodki autonomiczne CUN. Część współczulna i przywspółczulna. Sploty narządowe. Budowa dróg oddechowych. Budowa
miąższu płucnego. Unaczynienie płuc. Opłucna i jej zadania. Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią.
Pojemność płuc a mechanizm oddychania. Rola mięśni wdechowych i wydechowych w procesie oddychania. Budowa i zadania
części wlotowej przewodu pokarmowego. Budowa i czynności żołądka. Jelito cienkie i grube. Otrzewna. Wątroba i trzustka.
Budowa układu moczowego i jego zadania. Makro i mikroskopowa budowa nerki. Moczowody, pęcherz moczowy i cewka
moczowa. Mocz pierwotny i ostateczny. Budowa i zadania narządów płciowych męskich i żeńskich. Podział i budowa
gruczołów dokrewnych. Hormony i ich znaczenie.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Forma egzaminu- pisemny, obejmujący treści wykładów i ćwiczeń.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Krechowiecki A, Czerwiński F.: Zarys anatomii człowieka, wyd. VII, PZWL Warszawa 2014.

2 Bochenek A. Reicher M.; t I-V Anatomia człowieka PZWL Warszawa 2014

3 Gray ;Anatomia podręcznik dlz studentów tI-III Urban&Partner Wrocław 2010

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Hładki W., Lorkowski J.: Podstawy anatomii, PPWSZ Nowy Targ 2008.

2 Mc Minn R.M.H., Hutchings R.T.: Kolorowy atlas anatomii człowieka, Urban α Partner, Wrocław 2006.

3 Sobotta J.;Atlas anatomi człowieka t.I-V Urban α Partner, Wrocław 2014.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-7,1.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym cz.II,



Przedmiot: F-j2-7,1.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym cz.II,
F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym cz.II

Kod zajęć F-j2-7,1.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 15.0 30.0 3.0

Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć mgr Maria Rogowiec

Wymagania (Kompetencje wstępne) -----



Założenia i cele zajęć -----

Prowadzący zajęcia mgr Maria Rogowiec

Egzaminator/ Zaliczający mgr Maria Rogowiec

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
40.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
60.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45

ECTS:
1.8

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Potrafi analizować patogenezę, objawy kliniczne i
przebieg różnych schorzeń w aspekcie doboru
optymalnych metod pracy z pacjentem w wieku
rozwojowym

K_W01 P7S_WG_M1
obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), konspekt

W2
Posiada poszerzoną wiedzę konieczną do wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów w wieku
rozwojowym

K_W08 P7S_WG_M2
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Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę dolegliwości i
proponować program terapii K_U01 P7S_UW_M1

odpowiedź,
(W), dyskusja

U2

Rozwija posiadane umiejętności ruchowe i sprawność
fizyczną niezbędną dla poprawnego demonstrowania i
przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u pacjentów w
wieku rozwojowym

K_U02 P7S_UW_M1

U3

Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjąć
współpracę z zespołem terapeutycznym w całościowej
opiece nad pacjentem

K_U03 P7S_UW_M1

U4
Potrafi rozpoznawać błędy i zaniedbania w praktyce.
Potrafi podjąć działania zapobiegające błędom w
programowaniu usprawniania

K_U10 P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Ma świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia permanentnego K_K01 P7S_KK_M1

sprawdzian
praktyczny

K2
Potrafi określić mocne i słabe strony swoich możliwości
oraz wie kiedy powinien korzystać z pomocy ekspertów
w dziedzinie pediatrii

K_K02 P7S_KK_M1

K3 Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz realizacji programu usprawniania K_K03 P7S_KK_M2

K4
Potrafi wykazywać przywództwo i przedsiębiorczość,
organizuje pracę zespołu realizującego program
terapeutyczny

K_K06 P7S_KK_M2

K5 Postępuje zgodnie z zasadami pracy wysokiej jakości w
sposób przemyślany K_K08 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

 ć-ćwiczenia, dyskusja panelowa, pokaz , metoda sytuacyjna, metoda przypadków, prezentacja multimedialna, film dydaktyczny.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Ćwiczenia kliniczne.

Zapoznanie z celem i programem przedmiotu w warunkach zaliczenia

Testy i skale stosowane w diagnostyce wieku rozwojowego oraz inne metody i narzędzia diagnostyczne

.Rozpoznawanie najczęściej występujących zaburzeń w rozwoju dziecka.

Rozpoznanie najczęściej występujących zaburzeń w rozwoju dziecka pojawiających się w pierwszym roku życia
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Diagnostyka i ocena rozwoju dziecka metodą Bobath ,Metodą Vojty.

Diagnostyka i postepowanie w okołoporodowym uszkodzeniu barku, wrodzonej dysplazji stawu barkowego

Diagnostyka i postępowanie :skolioza, przodopochylenie miednicy, zniekształcenia klatki piersiowej., mózgowym porażeniu
dziecięcym

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

1. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, 

2. złożenie dokumentacji z samokształcenia,

 4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi
koordynator przedmiotu. 

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

1. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, 

2. złożenie dokumentacji z samokształcenia, 4

3. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które
określi koordynator przedmiotu. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. ..Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii, Kasper, Kraków, 2005

2. Ronikier A. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii PZWL 2012

3. Kuliński W. Zman K., Fizjoterapia w pediatrii PZWL 2012

4. Obuchowicz A. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii PZWLWarszawa 2010

5. Michałowicz R., Mózgowe porażenie dziecięce PZWL Warszawa 2001

6. Dormans JP. Ortopedia pediatryczna Elsevier Wrban &Partner,2009

7. Czaprowski D. Rola i miejsce fizjoterapii w procesie leczenia dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną(1)[w:]Medycyna
sportowa,cz III(red. Klukowski K),wyd Medical Tribune,2017

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Teklin J.S. Fizjoterapia pediatryczna 1996

2. .Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. tom I i II. Wyd. Kasper, Kraków, 2002;

3. Kruszyński J.,Szulc A.,Wiktora Degi Ortopedia i rehabilitacja

4. Buckup K. testy kliniczne w badaniu kości,stawów i mięśni PZWL Warszawa 2007

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych



Przedmiot: F-j2-7,8.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w kardiologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,8.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w kardiologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w kardiologii

Kod zajęć F-j2-7,8.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program dr Zdzisław Stępień



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i podstaw patofizjologii układu krążenia.

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

Założenia i cele
zajęć

Cele zajęć: przedmiot dotyczy aspektów klinicznych fizjoterapii w kardiologii. W trakcie zajęć na podstawie
wiadomości i umiejętności uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu : "kliniczne podstawy fizjoterapii w
kardiologii i kardiochirurgii" omawiane są kolejne kardiologiczne jednostki chorobowe w aspekcie ich obrazu
klinicznego, a także możliwości zastosowania fizjoterapii. Celem zajęć jest utrwalenie przez studentów 
umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego pacjentów kardiologicznych, a także
współuczestnictwo w prowadzeniu rehabilitacji ruchowej pacjentów z chorobami układu krążenia. 

Założenia: w trakcie zajęć konsolidowana jest wiedza na temat podstawowych objawów chorobowych i
odchyleń w badaniu przedmiotowym spotykanych w kardiologii. Przedmiot realizowany jest w formie
wykładów i ćwiczeń.

Prowadzący
zajęcia dr Zdzisław Stępień

Egzaminator/
Zaliczający dr Zdzisław Stępień

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
30.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia

Sposób
weryfikacji



Efekty uczenia się efektów
uczenia się

efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Student omawia wybrane zagadnie specjalistyczne z
zakresu fizjoterapii w kardiologii, jako dziedziny
klinicznej.

K_U06 P7S_UW_M2

test
standaryzowany,
(W), referat, (W),
obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

W2
Student opisuje patogenezę i objawy kliniczne
podstawowych jednostek chorobowych występujących
w kardiologii.

K_K01 P7S_KK_M1

W3 Student opisuje narzędzia i zasady oceny stanu pacjenta
dla potrzeb fizjoterapii kardiologicznej. K_W10 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1 Student potrafi zaprezentować ćwiczenia dedykowane
pacjentom kardiologicznym. K_K10 P7S_KR_M2

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)U2

Student potrafi przeprowadzić podstawowe testy
diagnostyczne (6 minutowy test marszowy) na potrzeby
rehabilitacji kardiologicznej.

K_U01 P7S_UW_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Student okazuje szacunek wobec pacjentów
kardiologicznych i dba o ich dobro w pracy. K_K07 P7S_KK_M2 prezentacja (W)

Formy i metody kształcenia

Wykłady

- wykład informacyjny

Ćwiczenia odbywają się na oddziale szpitalnym.

- zajęcia przy łóżku chorego: badanie, zbieranie wywiadu, omówienia

- zajęcia w pracowniach diagnostycznych

- omawianie poszczególnych przypadków klinicznych z planowaniem postępowania fizjoterapeutycznego

Treści programowe
Wykłady

W trakcie wykładów student nabywa wiedzę na temat schorzeń układu sercowo-naczyniowego, omawiane są etapy
rehabilitacji kardiologicznej, a także metody fizjoterapii.

Ćwiczenia
ćwiczenia

W trakcie ćwiczeń studenci utrwalają wiedzę z zakresu zbierania wywiadu oraz podstaw badania klinicznego pacjenta

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KR_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


klinicznego. Ćwiczą mierzenie ciśnienia tętniczego oraz tętna, prowadzą rehabilitację ruchową pacjentów ze schorzeniami
układu krążenia. W trakcie zajęć studenci powtarzają także wiedzę z zakresu kwalifikacji pacjentów do rehabilitacji, wyboru
konkretnego modelu rehabilitacji. Omawiane są sytuacje prowadzące do konieczności modyfikacji protokołów ćwiczeń, a także
objawy stanów zagrożenia życia występujących w kardiologii. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia
się osiągniętych przez studenta

od 90% bardzo dobry (5,0) od 80% dobry plus (4,5) od 70% dobry (4,0) od 60%
dostateczny plus (3,5) od 50% dostateczny (3,0) poniżej 50% niedostateczny (2,0)

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia
z oceną)

Obecność na zajęciach,
konspekt.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Smolis-Bąk E., Kazimierska B. (red.), Fizjoterapia w kardiologii, Lapisart 2013.

2. Mamcarz A., Janiszewski M., Kuch M., Rehabilitacja kardiologiczna, Medical Education 2014.

3 Nowak Z., Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, PZWL, Warszawa 2015.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. REKOMENDACJE W ZAKRESIE REALIZACJI KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ Stanowisko
Ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-5,2.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-5,2.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii

Kod zajęć F-j2-5,2.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 10.0 30.0 3.0

Suma 10.0 30.0 3.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć mgr Kazimierz Kowal

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Wiedza i umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii w neurologii, anatomii, fizjologii,
patofizjologii.

Założenia i cele zajęć
Opanowanie teoretyczne i praktyczne diagnostyki funkcjonalnej i oceny pacjenta z chorobą
centralnego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego.



Prowadzący zajęcia mgr Kazimierz Kowal

Egzaminator/
Zaliczający mgr Kazimierz Kowal

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
40.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
35.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
75.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
60

ECTS:
2.4

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Zna mechanizm patologii schorzeń neurologicznych,
zaburzeń strukturalnych wywołanych chorobą
neurologiczną dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej

K_W10 P7S_WG_M2
test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności: student potrafi

bezpośrednia

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


U1
Potrafi programować zabiegi fizjoterapeutyczne,
przeprowadzać testy funkcjonalne i badania niezbędne u
pacjentów neurologicznych

K_U01 P7S_UW_M1

ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Jest gotów do kształcenia permanentnego oraz do
korzystania z pomocy ekspertów w dziedzinie neurologii K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda
przypadków, prezentacja multimedialna.

Treści programowe
Wykłady

Podstawowe pojęcia diagnostyki (diagnostyka ogólna i różnicowa, diagnostyka funkcjonalna). Znaczenie badań
diagnostycznych   w medycynie, kulturze fizycznej, rehabilitacji i fizjoterapii. Badanie podmiotowe i przedmiotowe jako
podstawa diagnostyki. Badania dodatkowe w diagnostyce podstawowej  i różnicowej. Dobór metod diagnostycznych. Metody
diagnostyczne adekwatne do celu badania (badan) oraz do rodzaju schorzenia czy dysfunkcji. Metody jakościowe i ilościowe.
Problem kwantyfikacji badan i powtarzalności wyników w rehabilitacji  i fizjoterapii. Aktualne możliwości badawcze - aparatura
współpracująca  z komputerem, umożliwiająca automatyczna rejestracje różnych parametrów. Rejestracja wyników badań.
Wyniki indywidualne i grupowe. Tworzenie grup badawczych. Problem jednorodności grup w medycynie, rehabilitacji i
fizjoterapii. Bazy danych.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji i fizjoterapii. Metody diagnostyczne przydatne w diagnostyce funkcjonalnej. Testy
czynnościowe. Ogólne zasady programowania rehabilitacji. Rodzaj, stopień ciężkości i okres schorzenia oraz stan aktualny osoby
poddawanej rehabilitacji, jako baza wyjściowa dla tworzenia programu rehabilitacji. Prognoza co do wyleczenia i
przewidywanego rodzaju niepełnosprawności (przejściowa-stała, niepostępująca - postępująca), jako baza wyjściowa dla
tworzenia programu  rehabilitacji. Etapy oraz cele rehabilitacji i ich hierarchia, a program rehabilitacji. Schematy ogólne
programowania rehabilitacji. Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji. Pojęcie diagnostyki funkcjonalnej.
Kryteria diagnostyki funkcjonalnej  z punktu widzenia fizjologii. Sposoby oceny funkcji poszczególnych narządów i układów i ich
znaczenie w fizjoterapii. Proste próby i testy funkcjonalne w praktyce fizjoterapeutycznej.   Metody badan funkcjonalnych
stosowanych w rehabilitacji. Ocena czynności ręki  i możliwości lokomocyjnych. Diagnostyka ogólna i różnicowa dla potrzeb
fizjoterapii. Proste metody pomiarów i ich znaczenie w fizjoterapii. Rodzaje badan dodatkowych  i ich znaczenie w fizjoterapii.
Badanie radiologiczne, ultrasonografia i densytometria - ich znaczenie w fizjoterapii. Badanie elektrofizjologiczne: ekg, emg,
elektrodiagnostyka klasyczna - ich znaczenie w fizjoterapii. Inne badania pracowniane i aparatura przydatne w fizykoterapii.
Ocena sprawności ogólnej i jej znaczenie w fizjoterapii. Metody badania wydolności i ich znaczenie w fizjoterapii. Program
optymalny i program minimum w procesie rehabilitacji. Kompleksowość procesu usprawniania. Wyniki badań  naukowych jako
podstawowe kryterium wyboru optymalnych rozwiązań i źródło postępów rehabilitacji. Negatywne skutki niewłaściwie
zaprogramowanej rehabilitacji. Procesy: regeneracji, kompensacji i adaptacji, a program rehabilitacji.  Czynniki decydujące o
konieczności zmiany programu rehabilitacji. Kontrola uzyskiwanych wyników, jako podstawa weryfikacji  i modyfikacji programu
rehabilitacji. Powodzenia i niepowodzenia dotychczasowej rehabilitacji, jako podstawa weryfikacji i modyfikacji programu
rehabilitacji. W neurologii Najczęstsze błędy popełniane przy programowaniu rehabilitacji. Diagnostyka dla potrzeb rehabilitacji
w neurologii.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria testu: w związku z par. 14 ust. 1  regulaminu studiów, który obowiązuje od 1
października 2019 r. w Uczelni przy weryfikacji efektów uczenia się stosuje się następującą
skalę ocen:

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Kryteria oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta

1) od 90%  bardzo dobry (5,0);

2) od 80%  dobry plus (4,5);

3) od 70%  dobry (4,0);

4) od 60%  dostateczny plus (3,5);

5) od 50%  dostateczny (3,0);

6) poniżej 50%  niedostateczny (2,0).

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia z oceną jest:

-pozytywne oceny uzyskane na kolokwiach,

-przeprowadzenie badań empirycznych z zastosowaniem standaryzowanych
lub własnej konstrukcji metod pomiaru oraz analiza i interpretacja
uzyskanych wyników,

-aktywny udział w zajęciach  praktycznych i teoretycznych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Ronikier A. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. PZWL 2012

2 Fuller G. — Badanie neurologiczne to proste, Warszawa, 2005, PZWL

3 Sheila Lennon, Marika Stokes, red. A. Kwolek — Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej, Wrocław, 2009, Elsevier
Urban & Partner

4 Grochmal S., Zielińska-Charszewska S.(red.): Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego. PZWL, Warszawa, 1986.

5 Carr J., Shepherd R. Neurological Rehabilitation. Elselvier 2010

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Bedbrook G.M.: Opieka nad chorym z paraplegia. PZWL, Warszawa, 2005.

2 Barnes M., Ward A., Podręcznik rehabilitacji medycznej. Urban & Partner, Wrocław, 2008.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j28,1.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym cz.III,



Przedmiot: F-j28,1.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym cz.III,
F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym cz.III

Kod zajęć F-j28,1.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 15.0 30.0 3.0

Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny



Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Paulina Wrona

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość zagadnień z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, w chorobach wewnętrznych oraz
w pediatrii. Umiejętność dokonywania oceny aktywności spontanicznej noworodka i niemowlęcia oraz
oceny poziomu umiejętności funkcjonalnych w zakresie motoryki i porozumiewania się. Wiedza z zakresu
rozwoju psychoruchowego dziecka i odrębności anatomiczno- fizjologiczne wieku dziecięcego.

Założenia i cele
zajęć

Utrwalenie znajomości zasad diagnozowania oraz ogólnych zasad i sposobów terapii najczęstszych
dysfunkcji narządu ruchu oraz zaburzeń neurologicznych w zakresie pediatrii. Przeprowadzanie wywiadu,
zbieranie podstawowych informacji na temat rozwoju dziecka oraz jego stanu zdrowia. Badanie i ocena
parametrów układu krążenia i ukladu oddechowego. Ocena zaburzeń neurologicznych i ortopedycznych dla
potrzeb terapii. Doskonalenie tworzenia, prowadzenia oraz oceny programów usprawniania dzieci w wieku
rozwojowym.

Prowadzący
zajęcia mgr Paulina Wrona

Egzaminator/
Zaliczający

dr Andrzej Walawski,
mgr Paulina Wrona

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
45.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
15.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
60.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45

ECTS:
3

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych
efektów

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia

Sposób
weryfikacji



uczenia się się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady
postepowania fizjoterapeutycznego w różnych
jednostkach chorobowych i zaburzeniach wieku
rozwojowego- aspekty neurologiczne, ortopedyczne,
pulmunologiczne, kardiologiczne, metaboliczne.

K_W10 P7S_WG_M2

udział w dyskusji,
(W), obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

W2

Student zna i rozumie metody opisu i interpretacji
podstawowych objawów jednostek chorobowych i
zaburzeń rozwojowych u dzieci, w stopniu
umożliwiającym racjonalne zastosowanie i zaplanowanie
długo- i krótkoterminowego procesu rehabilitacji,

K_W09 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi programować proces usprawniania
fizjoterapeutycznego dzieci w różnym wieku
rozwojowym, na każdym etapie jego realizacji oraz
posiada umiejętności wprowadzania działań
naprawczych

K_U09, K_U17 P7S_UW_M4,
P7S_UO_M1

test umiejętności
wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Student jest gotów do wykonania powierzonych mu
zadań. Jest odpowiedzialny i przygotowany do pracy z
pacjentem, dba o jego dobro.

K_K07 P7S_KK_M2

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, praca samokształceniowa, dyskusja.

Treści programowe
Wykłady

- Neurorozwojowa wczesna diagnostyka – zagadnienia ogólne.

- Neurorozwojowa wczesna diagnostyka. Specyfika badania metodą Vojty oraz metodą NDT Bobath.

- Diagnostyka i programowanie w zaburzeniach rozwoju psychoruchowego uwarunkowanych genetycznie.

- Diagnostyka i programowanie rehabilitacji w chorobach układu oddechowego.
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- Diagnostyka i programowanie rehabilitacji w chorobach układu krążenia.

Ćwiczenia
ćwiczenia

- Kliniczna ocena postawy ciała (punktowa wg Kasperczyka) pomiar skoliometrem Bunnella oraz radiologiczna ocena
skolioz. Pomiary z wykorzystaniem plurimetru Rippsteina, inklinometru Saudersa.

- Podoskopowa ocena ukształtowania stopy: wskaźnik kątowy Clarke’a (kąt Clarke’a), długość stopy, szerokość stopy, wskaźnik
sklepienia poprzecznego stopy wg Wejsfloga, kąt koślawości palucha ALFA, kąt piętowy GAMMA – interpretacja wyników dla
potrzeb fizjoterapii.

- System klasyfikacji dużej motoryki/ Gross Motor Function Classification System (GMFCS). 

-Ocena ręki asystującej/ The Assisting Hand Assessment (AHA) oraz Melburne Unilateral Upper Limb Assessment.

-Doskonalenie diagonostyki i zasad programowania rehablitacji wśród dzieci z dysfunkcjami w oparciu o całokształt poznanych
metod terapeutycznych i narzędzi diagnostycznych. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Test wiedzy: 

90%- 100% bardzo dobry (5,0) 

80%- 89% dobry plus (4,5) 

70%- 89% dobry (4,0) 

60%- 79% dostateczny plus (3,5) 

50%- 69% dostateczny (3,0) 

poniżej 50% niedostateczny (2,0) 

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć
studenta Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i
zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia zajęć jest 100% frekwencji na ćwiczeniach, złożenie pracy
samokształceniowej w terminie, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.
Obecność na wykładach wynosząca minimum 50%. Spełnienie wszystkich warunków przez
studenta dopuszcza go do egzaminu końcowego. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Badanie i ocena narządu ruchu, Petty Nicola J. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010

2. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Walaszek Robert, Kasperczyk Tadeusz, Magiera Leszek. Biosport, Kraków 2007

3. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, Obuchowicz A. (red.), Warszawa 2016. (rozdział pt. Wywiad. Badanie
podmiotowe).

4. Dokumentacja fizjoterapeutyczna zgodna z wytycznymi ICF, A. Lizak, K. Fountokidis, A. Śliwka, A. Wierciak- Rokowska,
Reha+, 2022

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Neurologia wieku rozwojowego, B. Steiborn, PZWL, 2016.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych



Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-1,20-18-19 - Technologia informacyjna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,20-18-19 - Technologia informacyjna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna

Kod przedmiotu F-j2-1,20-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 0 20.0 1.0

Suma 0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
przedmiotu mgr Ariel Pasionek

Wymagania (Kompetencje wstępne) Znajomość technologii informacyjnej na poziomie podstawowym.

Założenia i cele przedmiotu
Znajomość i obsługa programów użytkowych z rodziny Microsoft Office, narzędzi
google.pl oraz Internetu.

Prowadzący zajęcia mgr Ariel Pasionek



Egzaminator/ Zaliczający mgr Ariel Pasionek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
20.0

ECTS:
1

godz.:
15.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
10.0

ECTS:
0

godz.:
15.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 10

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
30

ECTS:
0

godz.:
30

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Ma wiedzę na temat podstawowych narzędzi
informatycznych i technik pozyskiwania i gromadzenia
danych pozwalających opisywać, analizować i
przewidywać skutki określonych zjawisk związanych z
fizjoterapią;

K_W22 P7S_WK_M2

prezentacja
(W)

W2
Ma wiedzę na temat systemu operacyjnego Windows,
zasad przygotowywania prezentacji i zasad tworzenia
arkuszy kalkulacyjnych.

K_W22 P7S_WK_M2

Umiejętności

U1
U1- potrafi wykorzystać do realizacji określonego
zadania program do edycji tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do tworzenia prezentacji

K_U27 P7S_UK_M2

prezentacja
(W)
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U2 U2- potrafi korzystać z podstawowych usług w sieciach
informatycznych, potrafi pozyskiwać dane z baz i
systemów związanych z fizjoterapią;

K_U27 P7S_UK_M2

Kompetencje społeczne

K1 K1 - zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania
pozyskiwanych informacji droga internetową K_K01 P7S_KK_M1 prezentacja

(W)

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, projekty, realizacja zdań z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office, instrukcja.

Treści programowe
Wykłady
-----
ćwiczenia

Podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w
sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. Podstawowe miejsce uzyskiwania i wymiany informacji -
portal GOOGLE.PL wraz z jego narzędziami wspomagającymi tworzenie dokumentów, publikowanie ich w witrynie
internetowej studenta oraz prowadzenie korespondencji przez konto pocztowe studenta, grupę dyskusyjną lub usługę czat.
Redakcja i publikacja przez studentów artykułów multimedialnych, sporządzanie i publikacja formularzy oraz przygotowanie i
publikacja prezentacji na tematy związane z fizjoterapią.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta
zakładanych efektów kształcenia

3,0 – wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na niskim
poziomie – wskazanie co najmniej 5 błędów,

3,5 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na
podstawowym poziomie – wskazanie co najmniej 4 błędów

4,0 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na dobrym
poziomie – wskazanie co najwyżej 3 błędów,

4,5 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na więcej niż
dobrym poziomie – wskazanie co najwyżej 2 błędów,

5,0 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na bardzo
dobrym poziomie – wskazanie co najwyżej 1 błędu.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zaliczenie z oceną. Uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanej samodzielnie
prezentacji.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 [1] Cox Joyce: Microsoft Word 2010. Krok po kroku. Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

2 [2] Frye Curtis: Microsoft Excel 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

3 [3] I. Gajda, M. Pękala, D. Wilk Kołodziejczyk, Elementy redaktora tekstu MS Word 2000. Zeszyt ćwiczeń,, Kraków, 2002,
Krakowska Szkoła Wyższa

4 [4] I. Gajda, M. Pękala, S. Rymarczyk, D. Wilk-Kołodziejczyk, Elementy arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2000. Zeszyt
ćwiczeń, Kraków, 2003, Krakowska Szkota Wyższa

5 [5] M. Pękala, red., Elementy programu prezentacyjnego MS PowerPoint 2000. Zeszyt ćwiczeń., Kraków, 2004,
Krakowska Szkoła Wyższa

Wykaz literatury uzupełniającej
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Lp. Pozycja

1 [1] B. Bylina, J. Bylina, J. Mycka, Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Lublin,
2007, UMCS

2 [2] M.J Pękala, Wybrane zagadnienia informatyki. Wydanie trzecie zmienione i uzupełnione, Kraków, 2006, Krakowska
Szkoła Wyższa

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----

Przedmiot: F-j2-7,15.18-19 - Przedmiot do wyboru: Obrazowanie wnętrza ludzkiego organizmu, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,15.18-19 - Przedmiot do wyboru: Obrazowanie wnętrza ludzkiego organizmu, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Przedmiot do wyboru: Obrazowanie wnętrza ludzkiego organizmu

Kod zajęć F-j2-7,15.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 15.0 15.0 2.0

Suma 15.0 15.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć mgr Sebastian Bartoszewicz

Wymagania (Kompetencje wstępne) ZNajomość podtsaw anatomii i fizjologii człowieka.



Założenia i cele zajęć Zapoznanie studenta z podstawowymi kwestiami interpretacji badań obrazowych
RTG
oraz postępowania w diagnostyce z zakresu anatomii palpacyjnej.

Prowadzący zajęcia mgr Sebastian Bartoszewicz

Egzaminator/ Zaliczający mgr Sebastian Bartoszewicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna i rozumie podstawy budowy organizmu w zakresie
biernego i czynnego układu ruchu oraz podstawowe
procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie
człowieka podczas pracy i wypoczynku

K_W01 P7S_WG_M1

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

Umiejętności: student potrafi

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


U1
Potrafi ocenić, w oparciu o podstawowe parametry
fizjologiczne, możliwości podejmowania wysiłku przez
uczestników różnych form turystyki i rekreacji

K_U01 P7S_UW_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności w
zakresie fizjologii pracy i wypoczynku z wykorzystaniem
wiarygodnych źródeł informacji

K_K01 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

prezenatcje prowadzącego oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu tematyki przedmiotu

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Podstawowy anatomii i fizjologii człowieka, postępowanie w diagnostyce rentgenopwskiej i anatomii palpacyjnej.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

W zależności od zakresu osiągniętej wiedzy, umiejętności i
kompetencji: 51- 60%
dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91- 100% bdb oraz
frekfencja na
zajęciach

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zaliczenie - bez oceny:obecności na
zajęciach.
zaliczenie z oceną : sprawdzian
praktyczny

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Anatomia radiologiczna RTG TK MR USG, Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński, PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Atlas anatomii palpacyjnej Tom I i II – A. Gawryszewska, M. Fluder, R. Marciniak, Wydawnictwo MedPharm

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Przedmiot: F-j2-1-14-18-19 - Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1-14-18-19 - Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

Kod przedmiotu F-j2-1-14-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów ---

Profil ---

Osoba
odpowiedzialna za
program
przedmiotu

dr Dawid Mucha

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu zdrowia publicznego, psychologii, socjologii.



Założenia i cele
przedmiotu

Opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczącej rozpoznawaniai analizowania problemów
zdrowotnych w odniesieniu do jednostki, rodziny, grupy społecznej oraz poznanie stosowanych strategii
interwencji promujących zdrowy styl życia.

Prowadzący
zajęcia dr Dawid Mucha

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
40.0

ECTS:
2

godz.:
35.0

ECTS:
2

Udział w wykładach (godz.) 10 5

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 30

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0 ECTS: godz.:

25.0 ECTS:

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 15

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 10

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
60.0

ECTS:
2.0

godz.:
60.0

ECTS:
2.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Definiuje zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę,
zachowania zdrowotne, styl życia oraz wskazuje ich
podstawy teoretyczne.

W2 Wyjaśnia paradygmaty zdrowia i ich wpływ na promocję
zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

Zna strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym,



W3 narodowym i ponadnarodowym.

W4

Zna podstawowe pojęcia z zakresu promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej. Zna zasady promowania zdrowego
stylu życia a także zagrożenia zdrowotne różnych
społeczeństw. Zna medyczne i pozamedyczne
uwarunkowania zdrowia. Posiada wiedzę w zakresie
metod i technik edukacji zdrowotnej.

Umiejętności

U1
Potrafi podjąć działania związane z promocją i ochroną
zdrowia. Potrafi przedstawić własny konspekt edukacji
zdrowotnej dla różnych grup społecznych

U2
Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb
zdrowotnych.

Kompetencje społeczne

K1 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki
zawodowe.

K2 Promuje zdrowy styl życia.

K3
Potrafi zaplanować aktywność fizyczną dla osób
charakteryzujących się niskim poziomem aktywności
fizycznej.

Formy i metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne.

Treści programowe
Wykłady

Promocja zdrowia, edukacja i profilaktyka.

Biomedyczny model zdrowia i choroby. 

Holistyczna koncepcja zdrowia.

Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania.

Metody kształtowania zachowań zdrowotnych.

ćwiczenia

Styl życia jako podstawowy czynnik wpływający na zdrowie człowieka.

Siedliskowe podejście do zdrowia.

Programy promocji zdrowia. 

Analiza programu Szkoła promująca zdrowie i szpital promujący zdrowie. 

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w systemie opieki zdrowotnej. Modele edukacji zdrowia.

Rola instytucji publicznych w promocji zdrowia.



Główne problemy zdrowotne ludności w Polsce i na świecie.

Problemy zdrowotne w różnych okresach ontogenezy.

Żywienie a zdrowie; czynniki wpływające na sposób żywienia w różnych okresach życia.

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Promocja zdrowia w grupie ludzi pracujących, w populacji ludzi starszych, promocja zdrowia w UE.

Promocja zdrowia psychicznego.

Wybrane aspekty edukacji seksualnej (HIV, AIDS).

Uzależnienia – alkoholizm , nikotynizm, narkomania.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta
zakładanych efektów kształcenia

Kryteria oceny testu: za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb

Ocena prezentacji multimedialnej na podstawie doboru literatury i
znajomości omawianych zagadnień.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium pisemne. 

Prezentacja multimedialna. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K: — Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania.,
Warszawa, 2010, Wyd. Naukowe PWN

2. Woynarowska B. ( red.). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2010, PZWL  

3. Karski J. B.( red.). Praktyka i teoria promocji zdrowia., Warszawa., 2009, CEDEWU,

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. Promocja zdrowia. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia., Lublin, 2008.

2. Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia, Warszawa, 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa, 2007, Wyd. PZWL

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-1,12-18-19 - Zdrowie publiczne, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,12-18-19 - Zdrowie publiczne, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne

Kod przedmiotu F-j2-1,12-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 30.0 0 2.0

Suma 30.0 0 2.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program przedmiotu mgr Urszula Dec-Palarczyk

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Podstawowa wiedza z zakresu  ekologii,  biologii, podstaw przedsiębiorczości, znajomość zagadnień
związanych ze zdrowym trybem życia nabyte w trakcie edukacji na poziomie szkoły średniej.

Zapoznanie studentów z genezą, założeniami i zadaniami zdrowia publicznego w ramach
systemowej  koncepcji ochrony zdrowia.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie jednostki i populacji
oraz oceny najważniejszych zagrożeń zdrowia.



Założenia i cele
przedmiotu

Przygotowanie studentów do podejmowania działań służących ochronie zdrowia oraz zasad
racjonalnego ich stosowania.

 

Prowadzący zajęcia mgr Urszula Dec-Palarczyk

Egzaminator/
Zaliczający mgr Urszula Dec-Palarczyk

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
32.0

ECTS:
1.2

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0

ECTS:
0.8

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
52.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Potrafi wskazać cele i zadania zdrowia publicznego oraz
aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce i
sposoby ich rozwiązywania.

K_W15 P7S_WK_M1

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
egzamin
pisemny (W)

W2 Potrafi wskazać czynniki determinujące stan zdrowia
populacji w kierunku pozytywnym i negatywnym K_W15 P7S_WK_M1

W3 Potrafi omówić systemowy model ochrony zdrowia i
założenia Narodowego Programu Zdrowia K_W24 P7S_WK_M3

file:///admin/krk/effects/major/detail/2048
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Umiejętności

U1
Potrafi dokonać oceny najważniejszych zagrożeń zdrowia
i udzielać porad w zakresie poprawy warunków
zdrowotnych

K_U24 P7S_UK_M1
egzamin
pisemny,
prezentacja
multimedialna

U2
Interpretuje działania w zakresie polityki zdrowotnej i
społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia
publicznego

K_U19 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne

K1 Wykazuje gotowość do samokształcenia i stałego
podnoszenia kwalifikacji dążąc do profesjonalizmu K_K01 P7S_KK_M1 obserwacja

zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K)

K2 Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i
wykonywanie zadań zawodowych K_K07 P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem nowoczesnych technik audiowizualnych, 

Metody aktywizujące : wykład  interaktywny,  burza mózgów, działań praktycznych,  mapa mentalna,   klasyczna metoda
problemowa,  

                                     metody ewaluacyjne, samokształcenie kierowane.

Treści programowe
Wykłady

Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych – pojęcia zdrowia i choroby, koncepcje, modele; 
Geneza , filozofia, przedmiot i zakres zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej na rzecz
zdrowia ludności;
Procesy kształtujące zdrowie- edukacja, profilaktyka, promocja, modele edukacji;
Uwarunkowania zdrowia jednostki i populacji – kulturowe, społeczne i ekonomiczne;
Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem;
Działania kształtujące zdrowie- Narodowy Program Zdrowia;
Metody diagnozowania sytuacji zdrowotnej oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności ;
Główne zagrożenia i problemy zdrowotne ludności polski ( styl życia, zagrożenia w środowisku społecznym, zagrożenia
w środowisku fizycznym, profilaktyka chorób cywilizacyjnych);
Higiena żywienia i żywności - piramida zdrowia, niedobory żywieniowe, nadwaga zagrożeniem dla zdrowia, racjonalne
żywienie jako element profilaktyki, rodzaje zanieczyszczeń żywności;
Systemowy model ochrony zdrowia;
Główne kierunki polityki zdrowotnej w Polsce, Europie i na świecie;
Wybrane zagadnienia socjologii i promocji zdrowia rodziny;
Społeczeństwo starzejące się wyzwaniem dla zdrowia publicznego;
Rola regulacji prawnych w rozwiązywaniu problemów zdrowia publicznego;
Media a zdrowie publiczne.

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Test wiadomości  zawiera: 60%  pytań z poziomu A (zapamiętanie);  20%  pytań z poziomu
B(zrozumienie); 15%  pytań z poziomu C (typowe zadania);  5%  pytań z poziomu D
(nietypowe zadania  problemowe)

Skala ocen :           100%- 91%  -  5,0 ;  90%- 81%  -  4,5;  80%-  71%  - 4,0;  70%-  61% -
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Kryteria oceny osiągania przez
studenta zakładanych efektów
kształcenia

3,5;  60% - 51% - 3,0;  poniżej 50% - 2,0. 

Kryteria oceny prezentacji ( punktacja od 0 do 3 pkt )

Wartość merytoryczna - zrozumienie tematyki, trafność doboru treści, przejrzysty układ
pracy

 Dobór literatury-  dane statystyczne zgodne z aktualnym stanem wiedzy, umiejętność
analizy literatury 

Sposób prezentacji -  swoboda wypowiedzi, prawidłowe tempo, udział odbiorców w
realizacji zagadnień.

Skala ocen:            12-11 pkt – 5,0;  10 pkt - 4,5; 9 pkt- 4,0;  8 pkt- 3,5;  7-6 pkt – 3,0
 W zakresie kompetencji społecznych: 

Punktualność i frekwencja na zajęciach.
Obserwacja indywidualnej pracy studenta i pracy w grupie.
Samoocena pracy studenta na zajęciach.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się  egzaminem pisemnym.

Zagadnienia egzaminacyjne w postaci testu pisemnego  zawierają - zadania z luka, wielokrotnego
wyboru, dopasowania, zadania problemowe.

Warunki zaliczenia:

- zaliczenie testu pisemnego;

- zaliczenie pracy samokształceniowej w postaci referatu / prezentacji ;

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć.

Ponadto spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Czupryna A.(red): Zdrowie Publiczne Tom 1 i 2, Wyd. Uniwersyteckie VESALIUS, Kraków 2001

2. Maria Danuta Głowacka, Joanna Zdanowska : Zdrowie publiczne w Polsce Wyd. Wolters Kluwer SA 2013

3. Kulik T, Latalski M. (red.) Zdrowie publiczne, Wyd. Czelej, Lublin 2002r.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Gawęcki J., Roszkowski W.(red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2012.

2. Wojnarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.

3. Wojnarowska B.(red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole, ORE, Warszawa 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-4,11-18-19 - Kliniczne podstawy w pediatrii i neurologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,11-18-19 - Kliniczne podstawy w pediatrii i neurologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Kliniczne podstawy w pediatrii i neurologii

Kod przedmiotu F-j2-4,11-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program przedmiotu

mgr Michał Żuławiński

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii i patofizjologii układu oddechowego, nerwowego, sercowo-naczyniowego i
narządu ruchu.



Założenia i cele
przedmiotu

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami propedeutyki pediatrii i neurologii dziecięcej.Metodyka
badania dziecka. Podstawy fizjoterapii w chorobach układu oddechowego, krążenia, nerwowego i
narządu ruchu u dzieci.

Prowadzący zajęcia prof.dr hab. Maciej Tęsiorowski,
mgr Michał Żuławiński

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Maciej Tęsiorowski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
25.0

ECTS:
0

godz.:
20.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 5 5

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
0.0

godz.:
20.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Zna fizyczne podstawy procesów życiowych
zachodzących w organizmie człowieka K_W05 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,

W2
Opisuje objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy
procesów patologicznych zachodzących w organizmie
człowieka

K_W04 P7S_WG_M1

file:///admin/krk/effects/major/detail/2038
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2037
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


W3
Określa zmiany patologiczne w różnych schorzeniach
oraz zaburzeniach strukturalnych, wywołanych chorobą,
urazem oraz inną formą niepełnosprawności

K_W06 P7S_WG_M2
(W), udział w
dyskusji, (W)

W4
Zna podstawowe jednostki chorobowe, rozumie ich
patogenezę, objawy kliniczne, postępowanie
terapeutyczne

K_W09 P7S_WG_M2

Umiejętności

U1
Potrafi dobrać metody diagnostyczne i umiejętnie
dostosować działanie profilaktyczne, terapeutyczne,
edukacyjne, dla potrzeb jednostki i grupy społecznej

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U),
dyskusja

U2

Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację,
rozumie zależność między budową a czynnością
narządów i potrafi programować zabiegi
fizjoterapeutyczne, przeprowadzić testy funkcjonalne i
badanie niezbędne do wykonywania zabiegów

K_U01 P7S_UW_M1

U3
Potrafi planować zabiegi z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii, masażu leczniczego i terapii manualnej z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

K_U02 P7S_UW_M1

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego K_K01 P7S_KK_M1 ocena

wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
egzamin
pisemny

K2 Dba o dobro pacjenta w przebiegu procesu fizjoterapii K_K03, K_K04 P7S_KK_M2

K3 Posiada zdolność pracy zespołowej, przyjmuje w zespole
role adekwatne do potrzeb K_K09 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady
-----
ćwiczenia

ćwiczenia

Wybrane zagadnienia z propedeutyki pediatrii:  okresy ontogenezy, ocena rozwoju dziecka, odrębności anatomiczno –
fizjologiczne wieku dziecięcego. Neonatologia –podstawowe terminy, wcześniactwo\dystrofia. Wiek rozwojowy -kryteria
oceny .  Ocena sprawności ruchowej, tolerancji wysiłku, wydolności fizycznej. Podstawy neurofizjologii: metoda Vojty, NDT, i
in. Ocena odruchów i testy zaburzenia psychomotorycznego. Etiopatologia, objawy, leczenie i fizjoterapia w wybranych
jednostkach chorobowych w pediatrii i neurologii dziecięcej: MPD, przepuklina oponowo-rdzeniowa, Retta, , Perthesa,
Scheuermanna,  Specyfika postępowania fizjoterapeutycznego u małych dzieci w wybranych grypach chorobowych( ukł.
oddechowy, trawienny, krążenia).

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
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kształcenia 100% bdb.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:

1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych

2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

3. złożenie dokumentacji z samokształcenia

4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator
przedmiotu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kuliński W. Zeman K. (red.) „Fizjoterapia w pediatrii” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

2 Kubicka K. Kawalec W. (red.),”Pediatria” tom Ii II , Wydawnictwo Lekarskie PZWL wyd.3, Warszawa 2006

3 Michałowicz R., „Mózgowe porażenie dziecięce”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd.3, Warszawa, 2001

4 Szmigiel Cz. (red.) „Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Podręcznik dla studentów
kierunku fizjoterapii, magistrów fizjoterapii oraz lekarzy pediatrów., AWF w Krakowie, Kraków, 2001

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Malak R. Fizjoterapia dzieci i niemowląt. Forum Poznań 2014.

2 Tecklin J.S., „Fizjoterapia pediatryczna”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa,2002

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-4,6-18-19 - Kliniczne podstawy w traumatologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,6-18-19 - Kliniczne podstawy w traumatologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Kliniczne podstawy w traumatologii

Kod zajęć F-j2-4,6-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć dr Piotr Kurzeja

Wymagania (Kompetencje wstępne)
Znajomość zagadnień z zakresu budowy i funkcjonowania narządu
ruchu człowieka

Założenia i cele zajęć

Przygotowanie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, poprzez
poszerzenie zakresu
wiadomości o urazach w obrębie narządu ruchu, zrozumienie specyfiki
problemów



rehabilitacyjnych pacjentów po urazach w obrębie narządu ruchu

Prowadzący zajęcia dr Piotr Kurzeja,
prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
0.8

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Zna i rozumie ogólne zasady i sposoby leczenia
najczęstszych dysfunkcji narządu ruchu w zakresie
traumatologii

K_W04, K_W09 P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1
Zna ogólne zasady i sposoby leczenia najczęstszych
dysfunkcji narządu ruchu w zakresie traumatologii K_U01 P7S_UW_M1

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1


Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Potrafi wyciągać wnioski z własnych obserwacji K_K01 P7S_KK_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, opis przypadku, studium pacjenta, samokształcenie.
Ćwiczenia
praktyczne, prezentacja multimedialna, pokaz, zadania realizowane zespołowo

Treści programowe
Wykłady

Podstawowe wiadomości z zakresu traumatologii: definicje, metody leczenia, zadania rehabilitacji w
traumatologii. Definicja urazu i jego następstwa miejscowe i ogólnoustrojowe. Zasady postępowania z
chorym
urazowym. Następstwa i powikłania urazów. Odrębność urazów u dzieci. Urazy czaszkowo-mózgowe. Urazy
kręgosłupa. Urazy klatki piersiowej. Urazy miednicy.Urazy kończyny górnej. Urazy kończyny dolnej.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Urazy czaszkowo - mózgowe. Urazy rdzenia kręgowego i ich możliwe powikłania w zależności od poziomu
uszkodzenia. Mechanizm i najczęstsze typy urazów kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego.
Złamania
mostka. Złamania i stłuczenia żeber. Urazy miednicy. Urazy kończyny górnej. Urazy kończyny dolnej

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria oceny:
5.0–wykazuje znajomość treści kształcenia na
poziomie 90%-100%
4.5-wykazuje znajomość treści kształcenia na
poziomie 80%-89%

4.0-wykazuje znajomość treści kształcenia na
poziomie70%-79%
3.5-wykazuje znajomość treści kształcenia na
poziomie65%-69%
3.0-wykazuje znajomość treści kształcenia na
poziomie61%-64%
2.0-wykazuje znajomość treści kształcenia
poniżej 60 %

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z
oceną)

Zasady dopuszczenia
do
egzaminu/zaliczenia:
1.uzyskanie zaliczenia z
kolokwiów,
prac zaliczeniowych
2. uzyskanie zaliczenia
z
ćwiczeń

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


1 Gaździk T. Ortopedia i Traumatologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL Warszawa 2005

2 Kusz D. Kompendium traumatologii PZWL. Warszawa 2010

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Duckworth A.D., Porter D.E., Ralston S.H.(red. Wall A.): Ortopedia, traumatologia i reumatologia. Urban & Partner
Wrocław 2010

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-9,4a.18-19 - PW :Rehabilitacja w sporcie, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-9,4a.18-19 - PW :Rehabilitacja w sporcie, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć PW :Rehabilitacja w sporcie

Kod zajęć F-j2-9,4a.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 15.0 15.0 2.0

Suma 15.0 15.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć dr Wojciech Fibiger

Wymagania (Kompetencje wstępne) -----



Założenia i cele zajęć -----

Prowadzący zajęcia dr Wojciech Fibiger

Egzaminator/ Zaliczający dr Wojciech Fibiger

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
32.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
52.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
52

ECTS:
2

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zrozumienie zależności między aktywnością fizyczną a
zdrowiem w różnych okresach życia. Zapoznanie się z
metodami oceny wysiłku fizycznego oraz badaniem
funkcjonalnym sportowca. Zapoznanie ze specyfiką
urazów sportowych oraz procesem gojenia się
uszkodzeń narządu ruchu. Nauka podstaw teoretycznych
wybranych metod fizjoterapeutycznych stosowanych u
sportowców. Zna kryteria powrotu do treningu i startów
po kontuzji. Zna profilaktykę przeciążenia i urazów

K_W04, K_W06 P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W), egzamin
pisemny (W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
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narządu ruchu.

Umiejętności: student potrafi

U1

Rozumie zależności między aktywnością fizyczną a
zdrowiem w różnych okresach życia. Zna i potrafi
zastosować różne metodami oceny wysiłku fizycznego,
potrafi wykonać badanie narządu ruchu oraz oraz
badanie funkcjonalne sportowca. Zna rodzaje urazów
sportowych, ich proces gojenia się. Zna podstawowe
metody fizjoterapeutyczne stosowane u sportowców.
Zna najważniejsze programy profilaktyczne przeciążenia i
urazów narządu ruchu u sportowców

K_U01, K_U02,
K_U04, K_U06

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M2

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W), test
umiejętności
wykonania
zadania, (U),
egzamin
pisemny (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Potrafi korzystać z obiektywnych źródeł informacji.
Potrafi poszerzać swoją wiedzę i stale dokształcać się. K_K03, K_K06 P7S_KK_M2

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Formy i metody kształcenia

wykład, ćwiczenia, prezentacja, dyskusja, omówienie przypadków

Treści programowe
Wykłady

Wprowadzenie do rehabilitacji w sporcie: Sport. Medycyna sportowa. Rehabilitacja. Rehabilitacja sportowa.

Podstawy fizjologii wysiłku. Fizjologiczna klasyfikacja wysiłku fizycznego. Metody oceny wysiłku fizycznego.

Korzyści zdrowotne systematycznej aktywności ruchowej. Zalecenia aktywności ruchowej w promocji zdrowia

i zapobieganiu chorobom przewlekłym.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Podstawowa wiedza na temat budowy i fizjologii narządu ruchu.( Kości, stawy chrząstka, więzadła, mięśnie.

Fizjologia skurczu mięśnia. Funkcje narządu ruchu: stabilność , mobilność, koordynacja nerwowo-mięśniowa.)

Rozwój dzieci i młodzieży a uprawianie sportu. Odrębności morfologiczne, fizjologiczne i psychiczne dzieci i

młodzieży a zdolność do wysiłków fizycznych. Korzyści i zagrożenia związane z uprawianiem sportu przez

dzieci i

młodzieży. Aktywność ruchowa a starzenie się organizmu. Badanie ortopedyczne i ocena funkcjonalna

zawodnika..

Epidemiologia urazów sportowych. Uraz . Uraz sportowy. Obrażenie. Rodzaje urazów. Czynniki

predysponujących

do urazów sportowych. Proces gojenia tkanek miękkich i kości. Co to jest rehabilitacja sportowa. definicje,
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etapy.

Cele i zadania rehabilitacji w sporcie. Postępowanie rehabilitacyjne w ostrych i przewlekłych uszkodzeniach

narządu ruchu i jego zróżnicowania w obrażeniach narządu ruchu w uwzględnieniem wieku i poziomu

sportowego. Kryteria bezpiecznego powrotu do sportu po leczeniu rehabilitacyjnym. Miejsce fizjoterapeuty w

zespole medycznym w klubie sportowym, reprezentacji .

Wybrane środki i metody stosowane w rehabilitacji sportowców: Koordynacja nerwowo-mięśniowa, gibkość

zwinność, strechning i poizometryczna relaksacja mięśni, ćwiczenia otwartego i zamkniętego łańcucha

kinematycznego, izokinetyka, plyometria, stabilizacja centralna, propriocepcja, taping- taping sportowy,

terapia mięśniowo-powięziowa, DNT - Dry needling therapy, fizykoterapia w sporcie.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta
Poniżej 50% ndst., 50-59% dst;60-69% +dst 70-

79% db;80-89% +db; 90-100% bdb

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Aktywność i obecność na zajęciach,
przygotowanie  prezentacji, obserwacja studenta w czasie
zajęć.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Medycyna sportowa. Jegier A, Nazar K, Dziak A; PZWL Warszawa, 2013.

2 Rehabilitacja w sporcie. Donatelli RA. Elsevier Urban & Partner Warszawa. 2010

3 Kliniczna Medycyna sportowa. Brukner P, Khan K. DB Publishing.2011

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Medycyna sportowa współczesne metody diagnostyki i leczenia. McMachon PJ. PZWL Warszawa. 2009

2 Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL Warszawa, 2019

3 Dziak A.Tayara S. Urazy i uszkodzenia w sporcie. Kasper, Kraków 2000

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-3,12-18-19 - Odnowa biologiczna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,12-18-19 - Odnowa biologiczna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Odnowa biologiczna

Kod zajęć F-j2-3,12-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 10.0 15.0 1.0

Suma 10.0 15.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć dr Halina Zięba

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Wiedza w zakresie anatomii, fizjologii, biochemii, biomechaniki, masażu leczniczego 

Założenia i cele zajęć

-Opanowanie wiedzy w zakresie odnowy biologicznej z uwzględnieniem procesów fizjologicznych i
biochemicznych w organizmie podczas wysiłku sportowego; 

-kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie wybranych zabiegów odnowy biologicznej; 

- umiejętność interpretacji zabiegów w odnowie biologicznej; 



- rozwijanie umiejętności komunikacji z pacjentem; 

- kształtowanie postaw zgodnych z etyką zawodu fizjoterapeuty.

Prowadzący zajęcia dr Halina Zięba

Egzaminator/
Zaliczający dr Halina Zięba

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
35.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 4 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
17.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 4 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 4 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 4 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
52.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

- posiada wiedzę teoretyczną w zakresie odnowy
biologicznej; - definiuje pojęcia związane z odnową
biologiczną; - zna podstawowe zabiegi stosowane w
odnowie biologicznej; -diagnozuje potrzeby pacjenta,
sportowca w zakresie odnowy biologicznej; - rozpoznaje
fizjologiczne mechanizmy działania wykonywania
zabiegów odnowy biologicznej; -zna prawne,

K_W01, K_W02,
K_W14

P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

egzamin
pisemny
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organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania
zabiegów odnowy biologicznej w sporcie.

Umiejętności: student potrafi

U1

- umie przeprowadzić testy funkcjonalne; - potrafi
dobierać odpowiednie zabiegi odnowy biologicznej do i
dostosować je do potrzeb pacjenta / sportowca; - potrafi
wykonywać zabiegi odnowy biologicznej zgodnie z
algorytmem postępowania; - potrafi samodzielnie
wykonać podstawowe zabiegi stosowane w odnowie
biologicznej w sporcie; - umie ocenić stan zdrowia
sportowca oraz objawy i przyczyny zaburzeń
fizjologicznych; - potrafi prowadzić dokumentację
dotyczącą pacjenta/sportowca

K_U01, K_U02,
K_U05 P7S_UW_M1

prezentacja
(W),
obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W),
prezentacja
multimedialna

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

-okazuje szacunek wobec pacjenta / sportowca,
postępuje zgodnie z kodeksem etycznym fizjoterapeuty;
-potrafi rozwiązywać problemy związane z
wykonywaniem zabiegów odnowy biologicznej; - wdraża
nowatorskie formy zabiegów odnowy biologicznej -
realizując zasadę uczenia się przez całe życie; - potrafi
formułować opinie dotyczące pacjentów; -potrafi
współdziałać i pracować w zespole terapeutycznym; -
potrafi rozwiązywać trudne sytuacje organizacyjne w
pracy; - wykonuje zabiegi odnowy biologicznej w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pacjenta - przestrzega
zasad BHP; -dba o poziom sprawności fizycznej
niezbędnej dla wykonywania zabiegów odnowy
biologicznej.

K_K01, K_K02,
K_K03, K_K04

P7S_KK_M1,
P7S_KK_M2

udział w
dyskusji, (W),
obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W),
obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne, filmy, ćwiczenia, warsztaty /ćwiczenia praktyczne w dwójkach

Treści programowe
Wykłady

- Pojęcie odnowy biologicznej, zadania, metody i środki; fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej; 

- sport wyczynowy jako specyficzny rodzaj ludzkiej działalności; - charakterystyka struktury procesu treningowego,
programowanie wspomagania; 

- diagnoza zmian zmęczeniowych, kontrola działań wspomagających.

 - piramida zdrowego żywienia, energia a wydolność, żywienie podczas zawodów, wspomaganie dietetyczne przed, podczas i
po treningu 

– białka, tłuszcze, węglowodany, woda, witaminy, substancje mineralne, wspomaganie farmakologiczne; 

- psychologiczne metody odnowy biologicznej, wspomaganie procesów wypoczynkowych zachodzących w układzie
nerwowym. ćwiczenia - praktyczne zastosowanie odnowy biologicznej wybranych dyscyplinach sportu, metody odnowy
biologicznej: masaż sportowy: (masaż izometryczny, kontralateralny, centryfugalny), -wskazania i przeciwwskazania, celowość
stosowania masażu, masaż chiński, refleksoterapia; aromaterapia; - neuromobilizacje długich traktów nerwowych; -
zastosowania terapii manualnej u sportowców; - taping w profilaktyce oraz leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu u
sportowców;

Ćwiczenia
ćwiczenia

 - praktyczne zastosowanie odnowy biologicznej wybranych dyscyplinach sportu, metody odnowy biologicznej: masaż
sportowy: (masaż izometryczny, kontralateralny, centryfugalny), 
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- wskazania i przeciwwskazania, celowość stosowania masażu, masaż chiński, refleksoterapia; aromaterapia;

 - neuromobilizacje długich traktów nerwowych; 

- zastosowania terapii manualnej u sportowców; 

- taping w profilaktyce oraz leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu u sportowców;

-sportowy trening wzmacniający po urazach sportowych, traumatologia sportowa; 

-zastosowanie bodźców fizykalnych w celu usprawniania transportu metabolitów wysiłkowych, zwalczanie bólu będącego
wynikiem treningu; 

-techniki rozciągania mięśni jako środek profilaktyki urazowej, wspomaganie leczenia urazów sportowych, 

-rola integracji umysłu i ciała w sporcie, ćwiczenia koncentrująco – relaksacyjne -joga, trening psychiczny w sporcie, relaksacja
progresywna (stopniowana)

 E.Jacobsona; trening mentalny w procesie treningu sportowego, modyfikacja pobudzenia emocjonalnego, trening izometryczny
J.Franklina; trening autogenny metodą J.H.Schultza;

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny
efektów uczenia się
osiągniętych przez
studenta

Wiedza: kolokwium, testy sprawdzające, egzamin; Umiejętności: sprawdzian praktyczny wybranych
metod odnowy biologicznej (student samodzielnie wykonuje zabieg); Kompetencje społeczne: ocena
sposobu zachowania studenta; ocena prezentacji i wypowiedzi w trakcie zajęć praktycznych; aktywność
na zajęciach;

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: 

1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych 

2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 

3. złożenie dokumentacji z samokształcenia 

4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które
określi koordynator przedmiotu. 

5. Egzamin

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Krzystyniak K., Odnowa biologiczna w sporcie, wyd. N.Targ 2010.

2. Barszowski P., Wspomaganie procesu treningowego. Warszawa, COS, 2000

3. Dziak A., Tajara S,. Urazy i uszkodzenia w sporcie, wyd. Kasper, Warszawa 2000.

4. Gieremek K., Dec L., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. Katowice, P.H. HAS - MED. 2007.

5. Ted A., Lennard H., Crabtree M., Sportowe urazy kręgosłupa, Wrocław Wyd. Medyczne Urban & Partner 2008.

6. Magiera L., Walaszek R., Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. wyd. Biosport, Kraków 2003.

7. Słoniak R.Tittinger T., Taping rehabilitacyjny w sporcie, Rzeszów 2011.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Słoniak R., Tittinger ,T., Taping rehabilitacyjny stawu skokowego, Rzeszów, 2009



2. Tomaszewski W., Piątkowski M., Taping w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji schorzeń i urazów narządów ruchu, wyd.
Modsport Press, Warszawa, 1997.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-8,5.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w medycynie sportowej, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-8,5.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w medycynie sportowej, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w medycynie sportowej

Kod zajęć F-j2-8,5.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć mgr Sebastian Bartoszewicz

Wymagania (Kompetencje wstępne) Znajomość podstwa anatomii i fizjologii człowieka



Założenia i cele zajęć Zapoznanie studenta z dysfunkcjami z zakresu fizjoterapii w sporcie

Prowadzący zajęcia mgr Sebastian Bartoszewicz

Egzaminator/ Zaliczający mgr Sebastian Bartoszewicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
60.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna i rozumie podstawy budowy organizmu w zakresie
biernego i czynnego układu ruchu oraz podstawowe
procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie
człowieka podczas pracy i wypoczynku

K_W01 P7S_WG_M1

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

Umiejętności: student potrafi
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U1
Potrafi ocenić, w oparciu o podstawowe parametry
fizjologiczne, możliwości podejmowania wysiłku przez
uczestników różnych form turystyki i rekreacji

K_U01 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności w
zakresie fizjologii pracy i wypoczynku z wykorzystaniem
wiarygodnych źródeł informacji

K_K04 P7S_KK_M2

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Prezentacja ,ultimedialna i ocena prowadzącego podczas zajęć praktycznych

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Podstawowy anatomii i fizjologii człowieka, postępowanie w diagnostyce rentgenopwskiej i anatomii palpacyjnej.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

W zależności od zakresu osiągniętej wiedzy, umiejętności i
kompetencji: 51- 60%
dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91- 100% bdb oraz
frekfencja na
zajęciach

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zaliczenie - bez oceny:obecności na
zajęciach.
zaliczenie z oceną : sprawdzian
praktyczny

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Rehabilitacja w sporcie, R. Donatelli, Edra Urban & Partner Wydawnictwo , Wrocław 2010, wyd.1

Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


Przedmiot: F-j2-1_2-9-18-19 - Fizjoterapia ogólna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1_2-9-18-19 - Fizjoterapia ogólna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Fizjoterapia ogólna

Kod przedmiotu F-j2-1_2-9-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 10.0 20.0 2.0

1 2 10.0 20.0 2.0

Suma 20.0 40.0 4.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program przedmiotu dr Piotr Kurzeja

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Ogólna wiedza z anatomii człowieka, podstaw fizyki i biologii

Założenia i cele
przedmiotu

Identyfikacja podstawowych pojęć dotyczących niepełnosprawności, fizjoterapii  i historii
rehabilitacji. Opanowanie umiejętności wykonywania badań i testów dla potrzeb fizjoterapii.



Prowadzący zajęcia prof.dr hab. Tadeusz Kasperczyk,
mgr Lidia Łazarska

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
0.0 ECTS: godz.:

0.0 ECTS:

Udział w wykładach (godz.)

Udział w: ćwiczenia (godz.)

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.)

Udział w egzaminie (godz.)

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0 ECTS: godz.:

0.0 ECTS:

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.)

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.)

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.)

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.)

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym godz.: ECTS: godz.: ECTS:

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Posiada wiedze o zdrowiu i kulturze fizycznej niezbędną
do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

odpowiedź, (W)

W2
Zna pojęcie kultury fizycznej, a także podstawowe
różnice między wychowaniem fizycznym, sportem,
rekreacją ruchową i rehabilitacją medyczną

W3
Zna terminologię medyczną, wymienia i opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb
fizjoterapii

W4
Ma wiedzę w zakresie wzmacniania zdrowia jednostki w
społeczeństwie i rozumie konieczność kształcenia



pozytywnych postaw zdrowotnych

W5

Zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji polskiego
systemu ochrony zdrowia oraz rozumie prawne,
organizacyjne i etyczne uwarunkowania pracy
fizjoterapeuty

W6
Zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji systemu
ochrony zdrowia i posiada wiedzę na temat kształcenia
zawodowego w zakresie fizjoterapii

Umiejętności

U1
Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu budowy
anatomicznej i funkcjonowania podstawowych układów
człowieka bezpośrednia

ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
Potrafi planować zabiegi z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii, masażu leczniczego i terapii manualnej z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

U3

Potrafi zaprojektować program terapeutyczny z zakresu
kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego i terapii
manualnej, w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach
wewnętrznych

Kompetencje społeczne

K1 Orientuje się na bieżąco w tendencjach i kierunkach
rozwoju współczesnej fizjoterapii

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

Rehabilitacja medyczna i jej składowe, miejsce fizjoterapii w rehabilitacji medycznej. Interdyscyplinarność rehabilitacji. Teoria
fizjoterapii jako dział nauki-związek fizjoterapii z naukami medycznymi, humanistycznymi i o kulturze fizycznej.Podstawowe
pojęcia z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i problematyki niepełnosprawności. Podejście fizykoterapeuty do osoby
niepełnosprawnej. Organizacje rehabilitacji i fizjoterapii. Zespół rehabilitacyjny i jego znaczenie w procesie rehabilitacji. Etyka
zawodowa fizjoterapeuty. Działy kliniczne medycyny. Główne dysfunkcje narządów ruchu i narządów wewnętrznych.
Wyrównanie ubytków funkcjonalnych. Efektywność rehabilitacji, plastyczność ośrodkowego układu nerwowego, potencjał
rehabilitacyjny. Ogólna metoda rehabilitacji i taktyka postępowania fizjoterapeutycznego-hierarchia i racjonalizacja celów.
Ogólne zasady doboru środków, form i metod fizjoterapii. 

ćwiczenia

Niepełnosprawność definicje, ocena, orzecznictwo. Rehabilitacja: cele, zasady,zadania. Wpływ ruchu, następstwa
unieruchomienia na organizm człowieka,Diagnostyka w kinezyterapii. Systematyka ćwiczeń i metod kinezyterapeutycznych
stosowanych w kinezyterapii. Fizykoterapia:, czynniki i odczyny fizykalne; podział i charakterystyka. . Przydatność znaczenie
różnych badań aparaturowych dla doboru różnych środków fizjoterapii oraz kontroli wyników rehabilitacji. Rodzaje masaży
stosowanych w rehabilitacji. Dokumentacja w fizjoterapii. Etyka zawodu fizjoterapeuty, kompetencje oraz odpowiedzialność.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia



Kryteria oceny
osiągania
przez studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

Poprawność odpowiedzi

Trafność rozpoznania problemów

Aktualna  wiedza medyczna

Wiedza interdyscyplinarna

Poprawność słownictwa medycznego / fachowego

Samodzielność i kreatywność w proponowaniu rozwiązań

Za każde kryterium student otrzymuje 0-5 pkt.

bardzo dobry (5,0) 30-28pkt.  - student udziela całkowicie wyczerpującej i prawidłowej  odpowiedzi na
zadane pytanie, swobodnie posługuje się poprawnym merytorycznie językiem naukowym, uwzględniając w
odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, wykazuje się łatwością w rozwiązywaniu problemów
wynikających z zadania, umiejętnie łączy wiedzę z różnych dziedzin naukowych, wykazuje się oryginalnością
własnych przemyśleń.

plus dobry (4,5)27 – 25pkt. - student udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie,  posługuje się
językiem naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, rozwiązuje problemy
wynikające z zadania, łączy wiedzę z kilku dziedzin naukowych.

dobry (4,0) 24 – 22pkt. - student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość
wymaganych treści, dopuszczalne są nieliczne błędy w odpowiedzi (drugorzędne z punktu widzenia tematu),
posługuje się aktualna wiedzą medyczną wymagającą niewielkiego uzupełnienia, odpowiedź jest poprawna
pod względem języka naukowego, trafność rozpoznawania problemów wymagająca niewielkiej poprawy, w
odpowiedzi powinny być zawarte samodzielne wnioski studenta.

plus dostateczny (3,5)21 – 19pkt. student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera
większość wymaganych treści, popełnia nieliczne, pierwszoplanowe  błędy w odpowiedzi, student zna
najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować oraz wyłonić najważniejsze problemy, posługuje się wiedzą
medyczną nie zawsze aktualną, w odpowiedzi uwzględnia wiedzę tylko z danej dziedziny, popełnia błędy w
posługiwaniu się  językiem naukowym, wymaga pomocy w wyciąganiu wniosków.

dostateczny (3,0)18 – 16pkt. - student udziela odpowiedzi zawierającej część wymaganych informacji,
popełniając błędy, ale z pomocą nauczyciela koryguje swoją odpowiedź, zarówno w zakresie wiedzy
merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, student zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy
nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytanie.

Przy uzyskaniu w danym kryterium punktu 1 i 0 student nie zalicza efektu kształcenia.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:

1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych

2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

3. złożenie dokumentacji z samokształcenia

4.spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator

przedmiotu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kiwerski J, fizjoterapia ogólna, PZWL, Warszawa 2012

2 Kiwierski J, Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 2005Kiwierski J, Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 2005

3 Kwolek A, Rehabilitacja medyczna, Medyczne, Wrocław 2004

4 Nowotny J, Podstawy fizjoterapii, Kasper 2004



5 Zembaty A, Kinezy terapia, Kasper 2002

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Ronikiel A, Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii, PZWL, Warszawa 2012

2 Straburzyńska - Lupa A, Straburzyński G, Fizjoterapia, PZWL, Warszawa 2006

3 Garrison S. J, Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej, PZWL, Warszawa 1997

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-3,2-18-19 - Bioetyka, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,2-18-19 - Bioetyka, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Bioetyka

Kod przedmiotu F-j2-3,2-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 15.0 0 1.0

Suma 15.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil ---

Osoba odpowiedzialna
za program przedmiotu dr Michał Ceglarek

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Podstawowe zagadnienia z filozofii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii epistemologicznych i
etycznych. 

Założenia i cele
przedmiotu

Uzyskanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i kategorii w etyce medycznej, bioetycznych
problemów dotyczących życia ludzkiego oraz etycznych zachowań w pracy fizjoterapeuty



Prowadzący zajęcia dr Michał Ceglarek

Egzaminator/
Zaliczający dr Michał Ceglarek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
15.0

ECTS:
1

godz.:
10.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 15 10

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
10.0

ECTS:
0

godz.:
15.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Potrafi interpretować etyczne uwarunkowania
wykonywania zawodu fizjoterapeuty K_W23 P7S_WK_M3

test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności

U1
Rozpoznaje kulturowe i religijne normy i tradycje w
problematycznych sytuacjach w opiece nad pacjentem,
grupą społeczną

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne

Rozwija ustawicznie swoja sprawność i aktywność

file:///admin/krk/effects/major/detail/2056
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M3
file:///admin/krk/effects/major/detail/2078
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M1


K1 niezbędną do wykonywania zadań zawodowych, podnosi
prestiż zawodu fizjoterapeuty i właściwie pojętą
solidarność zawodową

K_K06 P7S_KK_M2

dyskusja

K2 Przestrzega zasad etycznych obowiązujących w kodeksie
fizjoterapeuty K_K07 P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, prezentacje wybranych zagadnień przez studentów.

Treści programowe
Wykłady

1) Powstanie bioetyki, jej podstawowe zagadnienia i orientacje teoretyczne, bioetyka w pluralistycznym społeczeństwie

2) Bioetyka a etyka zdrowia publicznego - obszary wspólne i rozłączne

3) Prawa pacjenta w dyskursie bioetycznym wobec praktyki medycznej i

4) Autonomia i paternalizm w praktyce medycznej i w zdrowiu publicznym

5) Pojęcie sprawiedliwości w kontekście medycyny i zdrowia publicznego

6) Moralny wymiar ekonomii zdrowia

7) Etyczne aspekty organizacji systemu ochrony zdrowia

8) Bioetyka jako narzędzie publicznej kontroli systemu ochrony zdrowia

9) Podstawowe typy i zasady argumentacji bioetycznej

10) Spór o autonomię i paternalizm w bioetyce i etyce zdrowia publicznego

11) Świadoma zgoda i prawo do informacji - płaszczyzna etyczna i prawna

12) Etyka dobra wspólnego a etyka praw jednostki/praw pacjenta

13) Status formalny i moralny prawa do ochrony zdrowia

14) Spór o zasady sprawiedliwego dostępu do świadczeń zdrowotnych

15) Moralny wymiar ekonomii zdrowia, moralność zasad racjonowania środków w ochronie zdrowia

16) Rola badań naukowych w medycynie i zdrowiu publicznym w kontekście ochrony praw ich uczestników

ćwiczenia

Nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez
studenta zakładanych efektów
kształcenia

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Na ocenę końcową składają się: ocena aktywności i umiejętności przejawianych
przez studenta podczas dyskusji i analizy przypadków w trakcie wykładów.

Aktywność i umiejętności – 20%, max. 20 pkt

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Dst: 60-64 pkt

Dst +: 65-69 pkt

Db: 70-74 pkt

Db+: 75-79 pkt

file:///admin/krk/effects/major/detail/2091
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2092
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


Bdb: 80 pkt i więcej

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie z oceną.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Beauchamp T. L., Childress J. F. (1996), Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa

2. Gillon R. (1997), Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

3. Szewczyk K. (2009), Bioetyka, t. 1-2, PWN, Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Wyselekcjonowane materiały edukacyjne (teksty) przekazywane studentom podczas zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-2_3,12-18-19 - Masaż, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2_3,12-18-19 - Masaż, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Masaż

Kod zajęć F-j2-2_3,12-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 10.0 15.0 1.0

2 3 0.0 25.0 1.0

Suma 10.0 40.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć dr hab. Dariusz Mucha

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii, podstaw fizjologii i biomechaniki.

Założenia i cele zajęć

Opanowanie wiedzy w zakresie masażu z uwzględnieniem diagnostyki oraz algorytmu
postepowania.

Kształtowanie umiejętności w zakresie technik oraz metodyki.

Kompetencja i umiejętność zastosowania masażu w dysfunkcjach narządu ruchu.



Prowadzący zajęcia dr Halina Zięba

Egzaminator/ Zaliczający dr hab. Dariusz Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
55.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 40 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
5.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
60.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
60

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student posiada wiedze teoretyczną w zakresie masażu
klasycznego, definiuje podstawowe pojęcia, zna
mechanizm działania, metodykę, wskazania i
przeciwwskazania.

K_W04 P7S_WG_M1
ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)W2 Zna organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonania

masażu klasycznego. K_W10 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


U1
Posiada umiejętności manualne niezbędne do
wykonywania technik masażu klasycznego, dobiera
właściwie siłę bodźca,

K_U02 P7S_UW_M1
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2 Potrafi wykonać masaż zgodnie z algorytmem
postepowania. K_U01 P7S_UW_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Student potrafi dostosować masaż do uwarunkowań
osoby potrzebującej K_K05 P7S_KK_M2 ocena

wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

K2 Potrafi działać w zespole interpersonalnym K_K13 P7S_UK_M3

Formy i metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia, zadania problemowe.

Treści programowe
Wykłady

Rys historyczny masażu. Zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu klasycznego. Gabinet masażu. Mechanizm
działania masażu. Techniki masażu klasycznego. Wpływ masażu klasycznego na organizm człowieka. Wskazania i
przeciwwskazania. Metodyka masażu klasycznego. Masaż segmentarny. Drenaż limfatyczny. TMC. 

Ćwiczenia
ćwiczenia

Masaż kręgosłupa. Masaż grzbietu. Masaż karku z barkami. Masaż kończyny górnej. Masaż kończyny dolnej. Masaż klatki
piersiowej.

Masaż tylnej strony ciała. Masaż powłok brzusznych. Masaż głowy i szyi. Masaż przedniej strony ciała. Masaż
całościowy. Zastosowanie masażu w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu. Masaż segmentarny. Drenaż limatyczny.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Na ocenę dostateczną - 60%, na ocenę dostateczny plus - 70%, na ocenę dobry -
80%, na dobry plus - 85%, bardzo dobry - 90%.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta zaliczenie z oceną i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Obecność na zajęciach. Weryfikacja umiejętności
praktycznych. Egzamin pisemny w formie testu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kasperczyk T., Magiera L., Mucha D., Walaszek R., — Masaz z elementami rehabilitacji, Kraków, 2011, Rehmed

2 Magiera L. — Klasyczny masaż leczniczy, Kraków, 2010, Bio-styl

3 Zborowski A. — Masaż klasyczny, Kraków, 2008, AZ

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
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Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Magiera L. — Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej, Kraków, 2007, Bio-styl

2 Mucha D. — Terapeutyczne mikrosystemy ludzkiego ciała, Kraków, 1997, Terenia

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-10,1c.18-19 - Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej :Fizjoterapia w wieku



Przedmiot: F-j2-10,1c.18-19 - Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej :Fizjoterapia w wieku
rozwojowym , F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej :Fizjoterapia w wieku rozwojowym

Kod zajęć F-j2-10,1c.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 --- --- ---

5 10 --- --- ---

Suma 0 0 0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie



Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Paulina Wrona

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie dotyczące BHP na oddziale szpitalnym. Umiejętność praktycznego
wykorzystania wiedzy z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Wiedza z zakresu rehabilitacji w wieku
rozwojowym. 

Założenia i cele
zajęć

Doskonalenie i utrwalenie nabytych wcześniej umiejętności w zakresie stosowania metod i technik
fizjoterapeutycznych. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy własnej, współpracy i współdziałania
w zespole oraz kształtowanie postawy właściwej dla zawodu. 

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający mgr Paulina Wrona

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
420

ECTS:
18

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Kwalifikacji

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do opisu budowy
anatomicznej człowieka i funkcjonowania
poszczególnych jego układów i struktur istotnych dla
diagnostyki przeprowadzania zabiegów fizjoterapii

K_W04 P7S_WG_M1

wypełnianie
arkuszy ćwiczeń,
(W), obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

W2
Wie jak opisywać objawy, przyczyny oraz rozumie
mechanizm procesów patologicznych zachodzących w
tkankach i układach organizmu człowieka

K_W09 P7S_WG_M2

W3

Ma wiedzę konieczną do wykonywania zabiegów
fizykalnych oraz stosowania zaopatrzenia
ortopedycznego. Rozumie i przewiduje skutki zabiegów i
ćwiczeń w leczeniu osób z różnymi chorobami i
dysfunkcjami

K_W13 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1
Umie analizować i ocenić efektywność procesu
fizjoterapii, rozpoznaje błędy i zaniedbania w praktyce.
Potrafi podjąć działania zapobiegające tym błędą

K_U09 P7S_UW_M4
test umiejętności
wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne
niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania
zabiegów i zastosowania metod terapeutycznych

K_U11 P7S_UW_M5

U3 Wykazuje umiejętność tworzenia, weryfikacji i
modyfikacji programów usprawniających K_U17 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Jest gotowy określić priorytety służące do zrealizowania
zaplanowanych zadań. K_K05 P7S_KK_M2 obserwacja

zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)K2

Jest gotowy współpracować z przedstawicielami innych
zawodów i specjalistami o innych kompetencjach
zawodowych w realizacji procesów usprawniania

K_K13 P7S_UK_M3

Formy i metody kształcenia

Pokaz, studium przypadku

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
praktyki zawodowe

FIZJOTERAPIA KLINICZNA

1. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń zespołowych, ogólnousprawniających.

2. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu zabiegów fizjoterapeutycznych.
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3. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń indywidualnych.

4. Doskonalenie postępowania okołooperacyjnego.

5. Kwalifikacja, planowanie i prowadzenie odpowiednie do stanu funkcjonalnego pacjenta ćwiczeń i technik z zakresu
kinezyterapii w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny funkcjonalnej.

FIZYKOTERAPIA

 1. Doskonalenie prowadzenia zabiegów z zakresu fizykoterapii.

2. Dobór rodzaju zabiegu adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta- dobór parametrów fizykalnych w warunkach klinicznych.

3. Umiejętność planowania, weryfikacji oraz modyfikacji programu terapii.

MASAŻ

1. Doskonalenie umiejętności stosowania masażu klasycznego

2. Utrwalenie umiejętności stosowania masażu segmentarnego

3. Utrwalenie umiejętności wykonywania drenażu limfatycznego

4. Weryfikacja oraz modyfikacja masażu w wybranych jednostkach chorobowych w zależności od stanu i wieku pacjenta.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

1.Organizacja pracy - dokładna 2punkty - częściowo dokładna 1punkt - niedokładna
0 punktów

2.Samodzielność przy wykonywaniu czynności - samodzielna 2 punkty - częściowo
samodzielna 1punkt - z dużą pomocą 0 punktów

3. Sprawność studenta podczas realizacji zadania  - właściwa 2punkty - częściowo
właściwa 1 punkt - niewłaściwa 0 punktów

4. Dobór metod , technik i środków  - właściwy 2 punkty - częściowo właściwy 1
punkt - niewłaściwy 0 punktów

5. Umiejętności korzystania z dokumentacji - dokładna 2 punkty - częściowo
dokładna 1 punkt - niedokładna 0 punktów

6. Komunikowanie się z pacjentem, nawiązywanie kontaktu - poprawne i
samodzielne 2 punkty - z pomocą 1 punkt - niepoprawne 0 punktów

7. Przestrzeganie BHP - prawidłowe 2 punkty - częściowo prawidłowe 1 punkt -
nieprawidłowe 0 punktów

8. Postawa i zachowanie - właściwa 2 punkty - częściowo właściwa 1 punkt -
niewłaściwa 0 punktów

Punktacja:

 16 - 15 punktów = b. dobry

14 punktów = plus dobry

13 - 12 punktów = dobry

11 punktów = plus dostateczny

10 - 9 punktów = dostateczny

8 punktów i poniżej = niedostateczny

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną



Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Podstawą otrzymania zaliczenia jest zrealizowanie programu praktyki oraz: 

a/ obecność 100% 

b/ uczestniczenie i omówienie zajęć 

c/ udokumentowanie odbytych zajęć w dzienniku praktyk 

Podstawą otrzymania zaliczenia jest udokumentowanie w dzienniczku praktyk
przeprowadzonej terapii, wraz z oceną pracy praktykanta wystawioną przez
opiekuna danego zakładu pracy. 

Studenci powinni się wykazać: 

· punktualnością na zajęciach 

· wymaganym pełnym umundurowaniem 

· aktywnością i zainteresowaniem w trakcie zajęć 

· empatią i zrozumieniem dla pacjenta( opinia opiekuna praktyk) 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Straburzynski G., Straburzyńska - Lupa A. " Fizjoterapia" PZWL Warszawa 2003

2. Masaż - Zborowski komplet 6 tomów Adam Zborowski AZ, 2012

3. Rehabilitacja medyczna (tom 2) Andrzej Kwolek Edra Urban & Partner, 2013

4. Kulinski W., Zeman K. " FIzjoterapia w pediatrii" PZWL 2012

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Badanie kliniczne w fizjoterapii Antje Hueter-Becker, Mechthild Doelken, Jan Szczegielniak Edra Urban & Partner, 2018

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i
forma odbywania
praktyk
zawodowych

Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej - do wyboru: 

1. Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu; 

2. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych; 

3. Fizjoterapia w wieku rozwojowym. 

Trwa cały semestr X. Studenci wybierają miejsce praktyk w placówkach, z którymi uczelnia ma podpisane
porozumienie (lub podpisze nowe porozumienie na czas praktyk). Studenci mogą realizować praktykę od
poniedziałku do piątku w wybrane dni, tak aby wymaganą liczbę godzin odrobić w ciągu semestru. 

Praktyka trwa 10,5 tygodnia (420 godzin). 

1 godzina dydaktyczna realizacji zajęć, w ramach praktyki zawodowej trwa 45 minut. 

Maksymalna dopuszczalna ilość godzin w ciągu jednego dnia to 8 godzin lekcyjnych (6h zegarowych). 

Po zakończeniu praktyk należy złożyć DZIENNIK PRAKTYK u OPIEKUNA PRAKTYK z Kierunku
Fizjoterapia (Instytut Zdrowia) wraz z ankietą uzupełnioną przez studenta oraz Opiekuna praktyk z
ramienia placówki. 

Zaliczenie praktyk z oceną jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej.



Przedmiot: F-j2-7,14.18-19 - Przedmiot do wyboru: Język angielski, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,14.18-19 - Przedmiot do wyboru: Język angielski, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Przedmiot do wyboru: Język angielski

Kod zajęć F-j2-7,14.18-19

Status zajęć Do wyboru

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 0 30.0 1.0

Suma 0 30.0 1.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program mgr Jadwiga Laskowska



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie matury podstawowej, tj A2-B1.

Założenia i cele
zajęć

Uzyskanie sprawności językowej z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w zakresie czterech
sprawności językowych tj. pisanie, mówienie, słuchanie oraz  czytanie. Opanowanie przez studentów
materiału gramatyczno – leksykalnego umożliwi swobodne porozumiewanie się językiem angielskim w
różnych sytuacjach codziennych i zawodowych. 

Prowadzący
zajęcia

mgr Jadwiga Laskowska,
mgr Weronika Ostachowska,
mgr Michael Pacholka,
mgr Natalia Szopińska,
dr Bartosz Warzycki

Egzaminator/
Zaliczający

mgr Jadwiga Laskowska,
mgr Weronika Ostachowska,
mgr Michael Pacholka,
mgr Natalia Szopińska,
dr Bartosz Warzycki

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
32.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
10.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
42.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Odniesienia

Odniesienia 
do
charakterystyk Sposób



Efekty uczenia się do kierunkowych
efektów
uczenia się

drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Zna terminologię medyczną niezbędną do opisu budowy
anatomicznej człowieka oraz funkcji układów i narządów
ludzkiego ciała (w języku angielskim).

K_W04 P7S_WG_M1

sporządzanie
projektów, (W),
odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
egzamin ustny
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie
B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego w zakresie sprawności językowych:
czytania, pisania, słuchania i mówienia.

K_U26 P7S_UK_M2

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U),
kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Rozumie konieczność kształcenia (językowego)
permanentnego oraz określa mocne i słabe strony
swoich możliwości.

K_K01 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K), ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

Formy i metody kształcenia

Praca z podręcznikiem kursowym zawierająca następujące elementy:
· metoda symulacyjna (praca z tekstem czytanym i słuchanym, scenki z życia codziennego, dialogi),
· ćwiczenia (gramatyczne, leksykalne, interaktywne),
· inscenizacje, odgrywanie ról,
· konwersacje,
· praca z krótkim filmem,
· praca w parach i grupach,
· praca przy użyciu narzędzi zdalnych (do 50% zajęć).

Praca ze słownictwem specjalistycznym, tłumaczenia artykułów specjalistycznych.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Zagadnienia gramatyczne obejmujące: 1) Czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. 2) Zasady tworzenia zdań podrzędnie
złożonych. 3) Mowę zależną. 4) Stronę bierną. 5) Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne. 6) Czasowniki modalne. 7) Tryby
warunkowe.

Treści w języku angielskim dotyczące następujących tematów:

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


1) Specjalizacje w fizjoterapii. 2) Nauka fizjoterapii w krajach angielskojęzycznych. 3) Historia fizjoterapii. 4) Najważniejsze
techniki/metody stosowane w fizjoterapii. 5) Współczesne osiągnięcia w fizjoterapii. 6) Części ciała. Główne organy i ich
funkcje. Funkcje organów i procesy zachodzące w ciele. 7) Szpitale i kliniki. 8) Symptomy chorobowe. 9) Choroby i zaburzenia.
10) Wypadki i urazy. 11) Wywiad z pacjentem. 12) Przebieg badania pacjenta. 13) Diagnostyka. 14) Prezentacja przypadku
pacjenta. 15) Farmakologia. 16) Układ szkieletowy.Stawy. 17) Układ mięśniowy. 18) Wady postawy. 19) Ból –rodzaje i
przyczyny. 20) Układ krwionośny. 21) Układ oddechowy.Rehabilitacja płucna. 22) Mózg. Fizjoterapia w neurologii.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny
efektów uczenia
się osiągniętych
przez studenta

Efekty kształcenia weryfikowane są według poniższej skali. Skala obowiązuje przy kolokwiach,
sprawdzianach wiedzy i umiejętności ustnych, oraz egzaminie pisemnym:

od 92%  bardzo dobry (5,0)

od 84 %  dobry plus (4,5)

od 76%  dobry (4,0)

od 68%  dostateczny plus (3,5)

od 60%  dostateczny (3,0)

poniżej 50%  niedostateczny (2,0)

Na ocenę 5,0 - Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 92-100% w stopniu wysoce
zadowalającym opanował zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i
mówienia, opanowania leksyki, gramatyki. Bardzo dobrze posługuje się terminologią specjalistyczną z
zakresu fizjoterapii.
Na ocenę 4,5 - student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 84-91%, w stopniu
zadowalającym opanował zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i
mówienia, opanowania leksyki, gramatyki. Dobrze posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu
fizjoterapii.
Na ocenę 4,0 - student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 76-83%, w stopniu dobrym
opanował zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia,
opanowania leksyki, gramatyki. W sposób zadowalający posługuje się terminologią specjalistyczną z
zakresu fizjoterapii.
Na ocenę 3,5 - student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 68-75%, opanował
podstawowy zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia,
opanowania leksyki, gramatyki. W sposób wystarczający posługuje się terminologią specjalistyczną z
zakresu fizjoterapii.
Na ocenę 3,0 - student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60-67%, opanował jedynie
podstawowy zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia,
opanowania leksyki, gramatyki. Umiarkowanie i z dużymi deficytami posługuje się terminologią
specjalistyczną z zakresu fizjoterapii.
Na ocenę 2,0 - student nie osiągnął zamierzonego efektu kształcenia na poziomie do 59%, nie opanował
podstawowego zakresu umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia oraz
gramatyki i leksyki. Nie posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu fizjoterapii.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji
osiągnięć studenta zaliczenie z oceną i egzamin

Warunki
odbywania i
zaliczenia zajęć
oraz dopuszczenia
do końcowego
egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym w VIII semestrze. Ocena końcowa jest średnią ocen z
egzaminu pisemnego i ustnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egzaminu
pisemnego na min. 60%.

W poszczególnych semestrach student otrzymuje zaliczenie jeżeli nie przekroczył dopuszczalnej liczby
nieobecności (wszystkie nieobecności należy usprawiedliwić) oraz aktywnie uczestniczył w zajęciach.
Ponadto, opanował słownictwo/zwroty wymagane na zaliczenie (ustne/pisemne) w danym semestrze.
Wymagane jest również wykonanie prac zaliczeniowych i w ramach samokształcenia. Przy zaliczeniu z
oceną - student otrzymuje zaliczenie z oceną na podstawie min. 3 ocen cząstkowych otrzymanych w
trakcie semestru.

Zasady dopuszczenia do egzaminu:



1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, nie przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności.

2. Wykonanie pracy samokształceniowej/zaliczeniowej.

3.Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Ciecierska J., 2011, English for Physiotherapy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

2. Oxenden C, Latham-Koenig Ch, 2008, English File Intermediate, Wydawnictwo Oxford

3. Ciecierska J., Jenike B., 2011, English for Medicine, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

4. Oxenden C, Latham-Koenig Ch, 2008, New English File Upper-Intermediate, Wydawnictwo Oxford

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Murphy R., 2001, English Grammar in Use,Cambridge Unversity Press, Cambridge

2. Hornby A.S., 2011, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-7,10.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w traumatologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,10.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w traumatologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w traumatologii

Kod zajęć F-j2-7,10.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

mgr Anna Kokot

Wymagania



(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

Założenia i cele zajęć
Opanowanie i definiowanie przez studenta podstawowych wiadomości z traumatologii oraz
umiejętność przeprowadzenia postępowania fizjoterapeutycznego w chorobach narządu ruchu.

Prowadzący zajęcia mgr Anna Kokot,
prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
40

ECTS:
1.6

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Zna topografię narządów i struktur istotnych dla
przeprowadzania zabiegów fizjoterapii w traumatologii K_W04 P7S_WG_M1

test
standaryzowany,
(W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi przeprowadzić fizjoterapię z zakresu
traumatologii K_U01 P7S_UW_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Jest gotów do ciągłego podnoszenia kompetencji z
zakresu traumatologii K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii, a także umiejętność zastosowania metod fizjoterapeutycznych.

Badanie i diagnostyka obrazowa dla potrzeb traumatologii.

Ćwiczenia
ćwiczenia kliniczne

1.Badanie narządu ruchu,zasady rehabilitacji. Opatrunki unieruchamiające,rodzaje wyciągów stosowanych w traumatologii.

2.Fizjoterapia po urazach kończyn dolnych ,kończyn górnych i kręgosłupa.

3.Postępowanie rehabilitacyjne po urazach miednicy.

4.Fizjoterapia po urazach w obrębie stawu kolanowego.

5.Fizjoterapia przed i po zabiegach amputacji planowych i pourazowych.

6.Przydatność metod stabilizacji zewnętrznej dla potrzeb traumatologii.

7.Fizjoterapia w urazach sportowych narządu ruchu.

8.Wczesne i póżne powikłania pourazowe.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

Kryteria testu: W Uczelni przy weryfikacji efektów uczenia się stosuje się
następującą skalę ocen:

1) od 90%  bardzo dobry (5,0);

2) od 80%  dobry plus (4,5);

3) od 70%  dobry (4,0);

4) od 60%  dostateczny plus (3,5);

5) od 50%  dostateczny (3,0).

6) poniżej 50%  niedostateczny (2,0).

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia jest:

-pozytywne oceny uzyskane na kolokwiach,

-przeprowadzenie badań empirycznych z zastosowaniem standaryzowanych
lub własnej konstrukcji metod pomiaru oraz analiza i interpretacja
uzyskanych wyników,

-aktywny udział w zajęciach  praktycznych i teoretycznych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Gaździk T. (2009) Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa.

2 Tylman D., Dziak A. (2008) Traumatologia narządu ruchu. T.1-2. PZWL, Warszawa.

3 Sanders R. (2009) Traumatologia układu ruchu. Urban & Partner, Wrocław.

4 Kusz D: Kompendium Traumatologii, PZWL 2010

5 Brotzman SB, Wilk KE:Rehabilitacja ortopedyczna tom I i II, Elsevier Urban&Partner 2007

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Marciniak W, Szulc A: Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja t. 1 i 2 PZWL 2006

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-2,2-18-19 - Fizjologia wysiłku fizycznego, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,2-18-19 - Fizjologia wysiłku fizycznego, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjologia wysiłku fizycznego

Kod zajęć F-j2-2,2-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 10.0 15.0 1.0

Suma 10.0 15.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

dr Elżbieta Nazim-Zygadło

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza w zakresie anatomii, fizjologii, biochemii

Założenia i cele

Posiada wiedzę o funkcjonowaniu poszczególnych układów fizjologicznych organizmu
człowieka na różnym etapie rozwoju ontogenezy, a także różnych stanach aktywności
fizycznej i po wysiłku.
Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu pomiarów krążeniowo-oddechowych i na tej



zajęć podstawie umie ocenić sprawność funkcjonalną organizmu pacjenta.
Zna podstawowe metody tworzenia testów laboratoryjnych wykorzystywanych w fizjoterapii.
Posiada podstawowe umiejętności analizy i interpretacji wyników testów wysiłkowych oraz
wybranych wskaźników w organizmie człowieka.

Prowadzący zajęcia dr Dawid Mucha

Egzaminator/
Zaliczający dr hab. Dariusz Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
27.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
3.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 1 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 1 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Student biegle zna podstawowe pojęcia o
funkcjonowaniu układów fizjologicznych organizmu
człowieka.

K_W04 P7S_WG_M1
test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności: student potrafi

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


U1 Student biegle objaśnia współdziałanie układów
fizjologicznych organizmu człowieka.

K_U01 P7S_UW_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

U2 Student precyzyjnie i szybko wykonuje pomiar
podstawowych wskaźników fizjologicznych. K_U08 P7S_UW_M1,

P7S_UW_M2

U3
Student bezbłędnie przeprowadza badania oraz
precyzyjnie interpretuje wyniki, formułuje stosowne
wnioski i sporządza raport z ćwiczeń laboratoryjnych.

K_U15 P7S_UW_M3

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Ma świadomość jak ważne jest zdrowie fizyczne i
promuje pozytywne postawy dotyczące aktywności
fizycznej w społeczeństwie.

K_K01, K_K08 P7S_KK_M1,
P7S_KR_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjno – problemowy z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. 
Ćwiczenia - dyskusja dydaktyczna, rozmowa, prezentacja multimedialna, praca w grupach.

Treści programowe
Wykłady

Ocena obciążeń wysiłkiem. Skala Borga. Próg mleczanowy. MET. Badania wybranych grup (przegląd literatury).
Wykorzystanie tlenu przez ustrój ludzki. Przemiana materii. Podstawowa przemiana materii. Całkowita przemiana
materii. Współczynnik oddechowy. Deficyt i dług tlenowy. 
Pobór tlenu w czasie wysiłku o stałym obciążeniu. Pobór tlenu w czasie wysiłku o wzrastającym obciążeniu; VO2max.
Metody pomiaru VO2max. Wydolność fizyczna. 
Źródła energii dla mięśni. ATP i fosfokreatyna. Substraty wewnątrzmięśniowe. Substraty krwiopochodne. Białka
Amoniak. 
Wpływ wysiłku na układ krążenia. Wysiłki dynamiczne. Objętość minutowa serca. Ciśnienie tętnicze. Wysiłek
statyczny a czynność układu krążenia. Krążenie płucne. Ekstrakcja tlenu w tkankach. Mioglobina.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Wpływ treningu na wykorzystanie węglowodanów i tłuszczów. Trening wytrzymałościowy. Trening beztlenowy. 
Wpływ treningu na układ krążenia. Czynność skurczów serca. Wielkość serca. Objętość wyrzutowa. Objętość
minutowa. Naczynia krwionośne. Ciśnienie tętnicze.
Wpływ wysiłku na układ oddechowy. Wpływ wysiłku na wentylację płuc. Wpływ treningu wytrzymałościowego na
wentylację płuc. Metody diagnostyczne układu oddechowego. Spirometria.
Wpływ wysiłku na krew. Wpływ treningu wytrzymałościowego. Wpływ wysiłku na równowagę kwasowo-zasadową.
Wpływ wysiłku na czynność nerek. 
Wpływ wysiłku na czynność przewodu pokarmowego oraz układ odpornościowy. 
Zmęczenie. Zmęczenie obwodowe: droga ruchowa, przyczyny mięśniowe. Zmęczenie ośrodkowe. Przetrenowanie. 
Ocena wydolności. Ocena wydolności tlenowej. Metody pomiaru maksymalnego poboru tlenu. Ocena wydolności
beztlenowej. Test Margarii – Kalamena. Test ergometryczny. Test Wingate. Stężenie kwasu mlekowego w ocenie
wydolności beztlenowej. 
Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka. Skład ciała, masa mięśni szkieletowych, siła i moc mięśni szkieletowych
człowieka, maksymalny pobór tlenu. Trening fizyczny osób w starczym wieku; trening siłowy i trening
wytrzymałościowy. 
Doping w sporcie. Definicja dopingu. Reguły antydopingowe, analiza środków dopingujących, lista substancji i metod
zabronionych w sporcie, medyczne aspekty stosowania środków dopingujących w sporcie. Steroidy anaboliczno -
androgenne. Erytropoetyna. Insulina. Hormon wzrostu. 
Doping w sporcie. Agoniści receptorów. Modulatory hormonów i metabolizmu. Diuretyki. Stymulanty. Narkotyki.
Kanabinoidy. Glikokortykoidy. Beta blokery. Nieświadome użycie substancji dopingujących. Znani sportowcy
przyłapani na dopingu. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się
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Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria dla kolokwium/zaliczenia pisemnego:

od 90% bardzo dobry (5,0)
od 80% dobry plus (4,5)
od 70% dobry (4,0)
od 60% dostateczny plus (3,5) 
od 50% dostateczny (3,0) 
poniżej 50% niedostateczny (2,0)

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Praktyczne zaliczenie wybranego tematu
prezentacji.

Aktywna postawa w czasie zajęć.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 W. F. Ganong — Fizjologia, Warszawa, 2009, PZWL.

2 H.D. Halicka-Ambroziak — Wskazówki do ´ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego, Warszawa,2004,
AWF.

3 J. Górski — Fizjologia Człowieka, Warszawa, 2010, PZWL.

4 S. Silbergnal, A. Despopoulos — Kieszonkowy atlas fizjologii, Warszawa, 1994, PZWL.

5 J. Górski - Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Warszawa 2019, PZWL.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 A. Roberts, S.O. Robergs — Exercise phsiology, USA, 2000, McGraw-Hill Higher Education.

2 Z. Adach – „ Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego” AWF w Poznaniu 2009r.

3 S. Kozłowski, K. Nazar – „Wprowadzenie do fizjologii klinicznej”, PZWL, Warszawa1995r.

4 J. Górski — Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Warszawa, 2006, PZWL

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-4,8-18-19 - Kliniczne podstawy w kardiochirurgii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,8-18-19 - Kliniczne podstawy w kardiochirurgii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Kliniczne podstawy w kardiochirurgii

Kod zajęć F-j2-4,8-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Zdzisław Stępień

Wymagania
Student zna podstawy anatomii, fizjologii oraz patofizjologii układu krążenia.



(Kompetencje
wstępne)

Założenia i cele
zajęć

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii
w kardiochirurgii. Przedmiot przygotowuje studenta do uczestnictwa w zajęciach z fizjoterapii klinicznej w
chorobach narządów wewnętrznych w kardiochirurgii.

Prowadzący
zajęcia dr Zdzisław Stępień

Egzaminator/
Zaliczający dr Zdzisław Stępień

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
0.8

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Student zna i rozumie etiologię, patomechanizm, objawy
i przebieg najczęstszych chorób w zakresie



W1 kardiochirurgii. K_W09 P7S_WG_M2
egzamin
pisemny (W)

W2

Student zna i rozumie zasady diagnozowania oraz ogólne
zasady i sposoby leczenia w najczęstszych chorobach w
zakresie kardiochirurgii w stopniu umożliwiającym
racjonalne stosowanie środków fizjoterapii.

K_W10 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi przeprowadzić testy funkcjonalne niezbędne do
wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii w
kardiochirurgii

K_U01 P7S_UW_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student gotów jest do przyjęcia odpowiedzialności
związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach
działalności zawodowej, w tym w kategoriach
bezpieczeństwa własnego i innych osób.

K_K04 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Prezentacje multimedialne, wykłady, prezentacje przygotowanych przez studentów ćwiczeń, dyskusja, praca w grupach.

Treści programowe
Wykłady

Anatomia serca, tętnice wieńcowe, choroby mięśnia sercowego,wrodzone i nabyte wady serca

Ćwiczenia
ćwiczenia

Angioplastyka wieńcowa, operacje pomostowania naczyń wieńcowych serca, rodzaje zastawek serca, implantacje zastawek,
stymulatory pracy serca.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria
oceny
efektów
uczenia się
osiągniętych
przez
studenta

1. Kryteria oceny wiedzy: Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0) Student posiada znaczące braki w wiedzy
przewidzianej w treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej
odpowiada to liczbie punktów poniżej 50. Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.0) Student zna
podstawowe pojęcia i metody przewidziane programem, wykazuje pewne braki w wiedzy przewidzianej w
treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej odpowiada to liczbie
punktów od 50. Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.5) Student zna więcej niż podstawowe pojęcia i
metody przewidziane programem, wykazuje pewne braki w wiedzy przewidzianej w treściach programowych
przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej odpowiada to liczbie punktów od 60. Osiągnął w
stopniu dobrym (ocena 4.0) Student zna większość pojęć i metod badawczych, wykazuje niewielkie braki
wiedzy przewidzianej w treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej
odpowiada to liczbie punktów od 70. Osiągnął w stopniu bardzo dobrym (ocena 4.5) Student zna wszystkie
pojęcia i metody analizy przewidziane programem. Wykazuje ewentualnie nieistotne braki wiedzy
przewidzianej w treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej
odpowiada to liczbie punktów od 80. Osiągnął w stopniu celującym (ocena 5.0) Student zna bardzo dobrze
problematykę przedmiotu, wykazuje dogłębną znajomość problemów z zakresu statystyki pracy od strony
teoretycznej i empirycznej. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej odpowiada to liczbie punktów od 90. 

2. Kryteria oceny umiejętności: 5,0 - zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z zasadami, zapewniające wysoką
jakość pomocy. 4,0 - zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie z
zasadami i wytycznymi. 3,0 - wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane
zgodnie z wytycznymi. 2,0 - brak samodzielności w działaniu, mimo ukierunkowania i pomocy nauczyciela,
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wykonanie niezgodne z wytycznymi.

3. Kryteria do oceny kompetencji społecznych; Suma - Punktacja nauczyciela 0-3 pkt. Punktacja: 3 pkt. –
bardzo dobry, uzyskuje student, który zawsze przestrzega kompetencje społeczne i charakteryzuje się wysokim
poziomem kompetencji społecznych 2 pkt. – dobry, uzyskuje student, który czasami przestrzega kompetencji
społecznych 1 pkt. – dostateczny, uzyskuje student, który nie często przestrzega kompetencji społecznych 0
pkt. – uzyskuje student, który nigdy nie przestrzega kompetencji społecznych Jeśli student z jakiejkolwiek
kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia z zajęć.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Obecność na zajęciach, prezentacja
przygotowanych konspektów.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kuch M., Janiszewski M., Mamcarz A. (red.) Rehabilitacja kardiologiczna, ME, 2014

2 Bromboszcz J., Dylewicz P. (red.) — Rehabilitacja kardiologiczna - Stosowanie ćwiczeń fizycznych, Elipsa-JAIM, 2009

3 Smolis-Bąk E., Kazimierska B. (red.), Fizjoterapia w kardiologii, Lapisart 2013.

4 Popma J.J., Topol E.J. Factors influencing restenosis after coronary angioplasty. Am.J. Med. 1990,

5 Brzostek T. Stentowanie tętnic wieńcowych. Med. Prakt.2000,5

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Rudnicki S. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia i po operacjach serca. Rehab.Med. A Kwolek . T. z Urban& Partner
Wrocław 2003

2 Braunwald E., Atlas chorób serca., Gdańsk 2006

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy
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Przedmiot: F-j2-8,8.18-19 - Metody specjalne fizjoterapii cz.II, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Metody specjalne fizjoterapii cz.II

Kod zajęć F-j2-8,8.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 15.0 30.0 3.0

Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba



odpowiedzialna
za program
zajęć

dr hab. Dariusz Mucha

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z anatomii, fizjologii i terapii manualnej. Student zna zastosowane technik i metod terapeutycznych
w obszarze tkanek miękkich. Podstawy diagnostyki i postępowania według różnych metod. Tradycyjna
Medycyna Chińska. Refleksoterapia. Praktyczne możliwości zastosowania Shiatsu. Algorytm postępowania
terapeutycznego.

Założenia i cele
zajęć

Znajomość metod fizjoterapeutycznych oraz umiejętność ich zastosowania w procesie terapeutycznym.

Prowadzący
zajęcia dr Jarema Paduszyński

Egzaminator/
Zaliczający dr hab. Dariusz Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
50.0

godz.:
50.0

Udział w wykładach (godz.) 15 15

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 30

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 5

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
30.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 10

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 10

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
80.0

ECTS:
3.0

godz.:
80.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
80

ECTS:
3

godz.:
80

ECTS:
3

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1 Rozumie i przewiduje efekty zabiegów manualnych i
ćwiczeń fizjoterapeutycznych K_W03 P7S_WG_M1 kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi zaplanować i wykonać zabiegi K_U01 P7S_UW_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Prowadzi działania edukacyjne i terapeutyczne
samodzielnie i w zespole K_K01 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykłady, ćwiczenia, panele dyskusyjne, studium przypadku - forma zadaniowa.

Treści programowe
Wykłady

Założenia teoretyczne i praktyczne diagnozowania postawy ciała. Dysfunkcje w obrębie układu narządu ruchu, wady postawy
ciała w aspekcie stosowania technik z zakresu metod specjalnych. Podstawowe założenia koncepcji Hoppe, Klappa, Mennella,
Pilatesa, PNF, SET, Pressio.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Teoretyczne i praktyczne diagnozowania postawy ciała. Wady postawy ciała w aspekcie stosowania technik terapii manualnej.
Techniki terapeutyczne w tzw. „łańcuchu zamkniętym”. Zastosowanie wybranych technik z koncepcji Hoppe, Klappa, Mennella,
Pilatesa, PNF, SET, Pressio  w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta Obecność na zajęciach. Studium przypadku - analiza.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z
oceną)

Zaliczenie -
kolokwium.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kasperczyk T., Mucha D. Podstawy terapii manualnej. Wyd. JET, Kraków 2012.

2 Arkuszewski Z. Podręcznik medycyny manualnej. Wyd. ELIPSA-Jaim, Kraków 2006.

3 Pelczar J., Krawińska A. Metoda Hoppe SOS #D. Nowy Sącz 2017.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Nowotny J. [red]. Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Bielsko - Biała. 2009.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-2,15-18-19 - Ekonomia i systemy ochrony zdrowia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,15-18-19 - Ekonomia i systemy ochrony zdrowia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Ekonomia i systemy ochrony zdrowia

Kod zajęć F-j2-2,15-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 20.0 10.0 2.0

Suma 20.0 10.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Aleksandra Kiełtyka

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii i systemu ochrony zdrowia.



Założenia i cele
zajęć

Głównym celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii zdrowia
oraz systemem finansowym w ochronie zdrowia. Student pozna prawa zachodzące między podmiotami w
systemie ochrony zdrowia. Zostaną przedstawione źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia, w tym
opieki zdrowotnej.

Prowadzący
zajęcia dr Aleksandra Kiełtyka

Egzaminator/
Zaliczający dr Aleksandra Kiełtyka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 10 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
20.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Posiada wiedzę na temat ekonomicznych aspektów
funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce

test
standaryzowany,
(W), wypełnianie



W2 Posiada wiedzę na temat systemów ochrony zdrowia w
Polsce i na świecie

arkuszy ćwiczeń,
(W), obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W),
egzamin pisemny
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi komunikować się w ramach pracy zespołowej i
rozwiązywać problemy K_U22 P7S_UK_M1 bezpośrednia

ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U),
dyskusja

U2 Potrafi samodzielnie wykonywać zadania

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Potrafi ocenić swoje dobre i słabe strony K_K01 P7S_KK_M1 ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2 Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji do
realizacji celów w zakresie ochrony zdrowia K_K09 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prelekcja, wykład konwersatoryjny, prezentacja

multimedialna, kształcenie na odległość

Treści programowe
Wykłady

1. Systemy ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

2. Porównanie systemu ubezpieczeniowego i budżetowego

3. Ekonomiczne uwarunkowania systemu ochrony zdrowia

4. Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

5. Metody finansowania świadczeniodawców w Polsce

6. Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego świadczeń medycznych. Determinanty popytu i podaży usług zdrowotnych.

7. Zagrożenia zdrowotne współczesnej cywilizacji

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Cel, misja i zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M1
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2. Cele i rola Narodowego Funduszu Zdrowia

3. Modele ubezpieczeń społecznych w Polsce

4. Przyczyny i rodzaje bezrobocia
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

poniżej 50% - student nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia -
ocena niedostateczna

51 - 60% - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym

61 - 70 % - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu
plus dostatecznym

71 - 80% student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym

81 - 90% - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu plus dobrym

91-100 % student osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zasady dopuszczenia do zaliczenia

1. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

2. złożenie dokumentacji z
samokształcenia

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Warszawa 2015;

2 Suchecka J. red., Finansowanie ochrony zdrowia: wybrane zagadnienia, Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business,
2011

3 Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010;

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Folland S., Goodman A., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Kraków 2011;

2 Getzen T., Ekonomika zdrowia, Warszawa 2010;

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-7,5.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,5.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej

Kod zajęć F-j2-7,5.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program

mgr Bożena Jenek



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiadomości z zakresu fizjoterapii ogólnej, podstaw i diagnostyki w fizjoterapii w onkologii i medycynie
paliatywnej.

Założenia i cele
zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizjoterapią stosowaną w onkologii i medycynie paliatywnej,
zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie oddziaływania  fizjoterapeutycznego w onkologii i medycynie
paliatywnej.Wypracowanie umiejętności właściwego doboru i przeprowadzenia terapii pacjentów w
procesie usprawniania w onkologii i medycynie paliatywnej.

Prowadzący
zajęcia mgr Bożena Jenek

Egzaminator/
Zaliczający dr Andrzej Walawski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
30.0

Udział w wykładach (godz.) 10 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
15.0

godz.:
15.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
45.0

ECTS:
2.0

godz.:
45.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
45

ECTS:
2

godz.:
45

ECTS:
2

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych
schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych
wywołanych chorobą, urazem lub inną formą
niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki
funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów
fizjoterapeutycznych

K_W04,
K_W10

P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Wykazuje się umiejętnością tworzenia, wdrażania planów
działań edukacyjnych, profilaktycznych i
terapeutycznych odpowiadających potrzebom pacjentów
z niepełnosprawnością

K_U09, K_U10,
K_U21

P7S_UW_M4,
P7S_UW_M5,
P7S_UK_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Dba o dobro pacjenta , przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii K_K03, K_K04 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja panelowa, burza mózgów, pokaz, prezentacja multimedialna, metoda przypadku,
metoda sytuacyjna,zajęcia praktyczne, samokształceniowe.

Treści programowe
Wykłady

1.       Onkologia – zagadnienia ogólne. Podstawowe metody leczenia

nowotworów. Układ chłonny. Nowotwory gruczołów ślinowych, przełyku i

żołądka. Nowotwory płuca oraz głowy i szyi. Nowotwory jelita grubego.

2.       Nowotwory wątroby, trzustki. Rak nerki, pęcherza moczowego,

gruczołu krokowego, jądra. Nowotwory skóry i czerniak.

3.        Rak piersi, rak szyjki macicy. Rak trzonu macicy, nowotwory

jajnika. Chłoniaki nieziarnicze, ziarnica złośliwa.

4.       Opieka terminalna – wybrane zagadnienia (psychologia okresy

śmierci i umierania, fizjoterapia terminalnej fazy choroby nowotworowej).

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Znaczenie fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej

2. Fizjoterapia po chirurgicznym leczeniu nowotworów złośliwych

3. Fizjoterapia pacjentów poddanych radioterapii

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
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4.Fizjoterapia pacjentów leczonych systemowo

5. Fizjoterapia pacjentów  z obrzękami chłonnymi po leczeniu nowotworów złośliwych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

1)  od 90%        bardzo dobry ( 5.0)

2)  od 80%          dobry plus ( 4.5)

3)  od 70%             dobry (4.0)

4)  od 60%          dostateczny plus ( 3.5)

5)  od 50 %          dostateczny (3.0)

6)  poniżej 50 %  niedostateczny (2.0)

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć
studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia
zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z
oceną)

1. Uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych

2. Zaliczenie ćwiczeń - forma zaliczenia ćwiczeń to odpowiedź ustna oceniająca
przyswojenie teoretycznej wiedzy z zakresu obowiązującej tematyki oraz ocena
praktycznych umiejętności nabytych podczas zajęć. Obecności na ćwiczeniach 100%. 

3. Złożenie dokumentacji z samokształcenia.

4. Spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Marek Woźniewski " Fizjoterapia wonkologii" PZWL 2020

2 Agnieszka Wójcik, Anna Pyszora " Fizjoterapia w opiece paliatywnej" PZWL2015

3 Marek Woźniewski, Jan Kornafel " Rehabilitacja w onkologii" W-cław 2010

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 A.Ronikier " Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii" PZWL 2015

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych J.w.
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Przedmiot: F-j2-5,5.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w geriatrii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w geriatrii

Kod zajęć F-j2-5,5.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Bożena Kowalczyk



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk podstawowych: anatomia, fizjologia, kliniczne podstawy
fizjoterapii, a także umiejętność wykorzystania metod kinezyterapii i fizykoterapii

Założenia i cele
zajęć

Rozumienie pojęć z zakresu diagnostyki fizjoterapeutycznej oraz programowania procesu usprawniania w
geriatrii. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnostyki i programowania fizjoterapii w różnych
schorzeniach i dysfunkcjach aparatu ruchu dla potrzeb geriatrii. Praktyczna nauka kompleksowej rehabilitacji
w  ośrodkach rehabilitacyjnych  osób starszych.

Prowadzący
zajęcia

prof.dr hab. Włodzimierz Drożdż,
mgr Maria Janiczek,
dr Bożena Kowalczyk

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Włodzimierz Drożdż

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
25.0

Udział w wykładach (godz.) 5 5

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
20.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 15

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
45.0

ECTS:
2.0

godz.:
45.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50

ECTS:
2

godz.:
50

ECTS:
2

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Potrafi analizować patogenezę, objawy kliniczne i



W1 przebieg różnych schorzeń w aspekcie doboru
optymalnych metod pracy z pacjentów w geriatrii.

K_W03 P7S_WG_M1
sprawdzian
pisemny (W)

W2 Posiada poszerzoną wiedzę konieczną do wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych w geriatrii. K_W04 P7S_WG_M1

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę dolegliwości i
proponować program terapii w geriatrii K_U01, K_U02 P7S_UW_M1 test umiejętności

wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2

Rozwija posiadane umiejętności ruchowe i sprawność
fizyczną niezbędną dla poprawnego demonstrowania i
przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u pacjentów w
geriatrii

K_U04, K_U05,
K_U06, K_U09

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M2,
P7S_UW_M4

U3

Posiada umiejętność przygotowania pisemnego i ustnego
raportu z przebiegu procesu usprawniania chorych w
oparciu o własne spostrzeżenia i o dokumentację
medyczną u pacjentów w geriatrii

K_U09, K_U10,
K_U15

P7S_UW_M3,
P7S_UW_M4,
P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Ma świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia permanentnego. K_K01 P7S_KK_M1 obserwacja

zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2
Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz realizacji programu usprawniania
geriatrii

K_K03, K_K04 P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia kliniczne, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda
przypadków.

Treści programowe
Wykłady

Wykłady

Treści wykładów i ćwiczeń: Podstawowe pojęcia diagnostyki (diagnostyka ogólna i różnicowa, diagnostyka funkcjonalna). 
Badanie podmiotowe i przedmiotowe jako podstawa diagnostyki.  Badania dodatkowe w diagnostyce podstawowej  i
różnicowej.  Dobór metod diagnostycznych w geriatrii.  Metody diagnostyczne adekwatne do celu badania u osób starszych
oraz do rodzaju schorzenia czy dysfunkcji. Metody jakościowe i ilościowe.  Problem kwantyfikacji badan i powtarzalności
wyników w rehabilitacji  i fizjoterapii. Aktualne możliwości badawcze - aparatura współpracująca  z komputerem, umożliwiająca
automatyczna rejestracje różnych parametrów. Rejestracja wyników badań. Wyniki indywidualne i grupowe. Tworzenie grup
badawczych. Problem jednorodności grup w medycynie, rehabilitacji  i fizjoterapii. Bazy danych.  Diagnostyka funkcjonalna w
rehabilitacji i fizjoterapii osób starszych.  Metody diagnostyczne przydatne w diagnostyce funkcjonalnej.  Testy czynnościowe.
Ogólne zasady programowania rehabilitacji. Rodzaj, stopień ciężkości i okres schorzenia oraz stan aktualny osoby poddawanej
rehabilitacji, jako baza wyjściowa dla tworzenia programu rehabilitacji. Prognoza co do wyleczenia i przewidywanego rodzaju
niepełnosprawności (przejściowa-stała, niepostępująca - postępująca), jako baza wyjściowa dla tworzenia programu 
rehabilitacji. Etapy oraz cele rehabilitacji i ich hierarchia, a program rehabilitacji.  Schematy ogólne programowania rehabilitacji.
Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji dla osób starszych. Pojęcie diagnostyki funkcjonalnej. Kryteria
diagnostyki funkcjonalnej  z punktu widzenia fizjologii. Sposoby oceny funkcji poszczególnych narządów i układów i ich
znaczenie w fizjoterapii.
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Ćwiczenia
ćwiczenia

Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji i fizjoterapii osób starszych.  Metody diagnostyczne przydatne w diagnostyce
funkcjonalnej.  Testy czynnościowe. Ogólne zasady programowania rehabilitacji. Rodzaj, stopień ciężkości i okres schorzenia
oraz stan aktualny osoby poddawanej rehabilitacji, jako baza wyjściowa dla tworzenia programu rehabilitacji. Prognoza co do
wyleczenia i przewidywanego rodzaju niepełnosprawności (przejściowa-stała, niepostępująca - postępująca), jako baza
wyjściowa dla tworzenia programu  rehabilitacji. Etapy oraz cele rehabilitacji i ich hierarchia, a program rehabilitacji.  Schematy
ogólne programowania rehabilitacji. Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji dla osób starszych. Pojęcie
diagnostyki funkcjonalnej. Kryteria diagnostyki funkcjonalnej  z punktu widzenia fizjologii. Sposoby oceny funkcji
poszczególnych narządów i układów i ich znaczenie w fizjoterapii. Proste próby i testy funkcjonalne w praktyce
fizjoterapeutycznej.  Metody badań funkcjonalnych stosowanych w rehabilitacji. Ocena czynności ręki  i możliwości
lokomocyjnych. Diagnostyka ogólna i różnicowa dla potrzeb fizjoterapii. Proste metody pomiarów i ich znaczenie w fizjoterapii.
Rodzaje badań dodatkowych  i ich znaczenie w fizjoterapii. Badanie radiologiczne, ultrasonografia i densytometria - ich
znaczenie w fizjoterapii. Badanie elektrofizjologiczne: ekg, emg, elektrodiagnostyka klasyczna - ich znaczenie w fizjoterapii. Inne
badania pracowniane i aparatura przydatne w fizykoterapii. Ocena sprawności ogólnej i jej znaczenie w fizjoterapii.  Metody
badania wydolności i ich znaczenie w fizjoterapii. Program optymalny i program minimum w procesie rehabilitacji
(kompleksowość procesu usprawniania). Wyniki badań  naukowych jako podstawowe kryterium wyboru optymalnych
rozwiązań i źródło postępów rehabilitacji geriatrycznej. Negatywne skutki niewłaściwie zaprogramowanej rehabilitacji. Procesy:
regeneracji, kompensacji i adaptacji, a program rehabilitacji.  Czynniki decydujące o konieczności zmiany programu rehabilitacji. 
Kontrola uzyskiwanych wyników, jako podstawa weryfikacji  i modyfikacji programu rehabilitacji w geriatrii. Diagnostyka dla
potrzeb rehabilitacji w kardiologii, ortopedii, traumatologii, neurologii.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

51-60% - 3.0

61-70% - 3.5

71-80% - 4.0

81-90% - 4.5

91-100% - 5.0

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji
osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i
zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do
końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zaliczenie z oceną. Warunkiem zaliczenia  jest aktywny udział w zajęciach i zaliczenie kolokwium z
opracowanego materiału. Przeprowadzenie badań empirycznych z zastosowaniem
standaryzowanych lub własnej konstrukcji metod pomiaru oraz analiza i interpretacja uzyskanych
wyników. Do zaliczenia całego przedmiotu wymagane jest  uzyskanie zaliczenia ćwiczeń 
teoretycznych, pozytywna ocena na zajęciach klinicznych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Żak M., Śliwiński Z. (red.): Fizjoterapia kliniczna w geriatrii, Urban & Partner, Wrocław, 2014.

2 Barnes M., Ward A., Podręcznik rehabilitacji medycznej. Urban & Partner, Wrocław, 2008.

3 Cybulski M. , Krajewska-Kułak E., Opieka nad osobami starszymi Przewodnik dla zespołu terapeutycznego Wydawnictwo
Lekarskie PZWL 2016

4 Kinalski R.: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Urban & Partner, Wrocław, 2002.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Olszewski Ł.: Masaż osób starszych. CDM, Kraków, 2016

2 Bedbrook G.M.: Opieka nad chorym z paraplegią. PZWL, Warszawa, 2005.
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Przedmiot: F-j2-7,11.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii

Kod zajęć F-j2-7,11.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

mgr Magdalena Wolska

Wymagania
(Kompetencje

Znajomość podstaw anatomii i neurofizjologii.  Znajomość objawów, przyczyn i mechanizmów



wstępne) procesów patologicznych zachodzących w tkankach i układach organizmu człowieka.

Założenia i cele zajęć
Przygotowanie studentów do pracy fizjoterapeutycznej z pacjentami, u których występują lub
współistnieją choroby układu nerwowego leczone operacyjnie

Prowadzący zajęcia mgr Kazimierz Kowal,
mgr Magdalena Wolska

Egzaminator/
Zaliczający mgr Kazimierz Kowal

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
35

ECTS:
1.4

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Uczeń umie oceniać pacjenta po zabiegach
neurochirurgicznych K_W11, K_W16 P7S_WG_M2,

P7S_WK_M1 odpowiedź, (W)

Umiejętności: student potrafi

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
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U1 Uczeń umie zaproponować fizjoterapię dla Pacjenta po
zabiegu neurochirurgicznym K_U01, K_U07 P7S_UW_M1,

P7S_UW_M2

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Uczeń legitymuje się kompetencją i właściwym
podejściem do pacjenta K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia są prowadzone w formie omawiania zagadnień dotyczących chorób układu nerwowego, ich diagnostyki oraz
rodzajów terapii. W części praktycznej studenci wykonują techniki fizjoterapeutyczne na sobie wzajemnie.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

lementy oceny zaburzeń funkcjonalnych w chorobach neurologicznych.

Udary mózgu: przyczyny, objawy, klasyfikacja, metody rehabilitacji. Reedukacja chodu.

Choroba Parkinsona, zespoły parkinsonowskie. Fizjoterapia.

Choroby i urazy rdzenia, poziomy aktywności w zależności od poziomu uszkodzenia. Metody fizjoterapii. Zasady fizjoterapii
pacjentów z zaburzeniami troficznymi i wydalniczymi.

Zasady planowania i programowania fizjoterapii w zależności od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta: nieprzytomnego, z
uszkodzeniem kręgosłupa, rdzenia kręgowego, po urazie czaszkowo-mózgowym.

Fizjoterapia po uszkodzeniu nerwów obwodowych.

Zasady pionizacji i lokomocji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta Prezentacja, kolokwium, egzamin końcowy

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

100% obecnośni, zaliczenie
kolokwium

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kwolek A., Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej, Urban & Partner, 2010.
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2 Ząbek M. (red), Zarys neurochirurgii, PZWL, Warszawa 199

3 Kozubski W., Neurologia – kompendium.

4 Mikołajewska E., Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych, PZWL, Warszawa 2012.

5 Adler S., Beckers D., Buck M., PNF w praktyce, Warszawa 2009.

Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-5,7.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-5,7.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii

Kod zajęć F-j2-5,7.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

mgr Gabriela Maciaszek

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

1. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii układu sercowo- naczyniowego.



Założenia i cele
zajęć

1.  Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem ze schorzeniami układu sercowo- naczyniowego.

2.  Opanowanie przez studenta podstawowych technik rehabilitacyjnych stosowanych u pacjentów z
chorobą niedokrwienną serca, po zawale serca, z niewydolnością serca, po operacjach
kardiochirurgicznych.

Prowadzący
zajęcia mgr Gabriela Maciaszek

Egzaminator/
Zaliczający dr Zdzisław Stępień

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
30.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
1.2

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Znajomość anatomii i fizjologii układu krążenia K_W04 P7S_WG_M1 udział w
dyskusji, (W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


Umiejętności: student potrafi

U1 Umiejętność pracy z pacjentem kardiologicznym K_U01 P7S_UW_M1 odpowiedź,
(W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Umiejętność zaplanowania treningu fizycznego i doboru
odpowiednich zabiegów dostosowanych do możliwości
pacjenta kardiologicznego

K_K13 P7S_UK_M3
sporządzanie
projektów,
(W)

Formy i metody kształcenia

Przedstawienie anatomii i fizjologii układu sercowo-naczyniowego, zapoznanie się z poszczególnymi etapami rehabilitacji
kardiologicznej, fizjoterapia po przebytym zawale serca i ostrym zespole wieńcowym, rehabilitacja pacjentów po zabiegach
kardiochirurgicznych, zasady postępowania z pacjentami z niewydolnością serca, fizjoterapia w chorobach naczyń obwodowych.

Metody kształcenia: ćwiczenia, dyskusje, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Zasady planowania obciążeń treningowych u pacjentów kardiologicznych z uwzględnieniem przeciwwskazań

Diagnostyka w rehabilitacji kardiologicznej

Etapowość rehabilitacji kardiologicznej

Fizjoterapia po OZW i zawale mięśnia sercowego

Fizjoterapia po zabiegach kardiochirurgicznych

Zasady pracy z pacjentem z rozpoznaną niewydolnością serca

Fizjoterapia w chorobach naczyń obwodowych

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Aktywność podczas zajęć, praca samokształceniowa.

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100%
bdb

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną) -----

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Bromboszcz J. "Rehabilitacja kardiologiczna-stosowanie ćwiczeń fizycznych", Kraków 2005

2 Nowak Z. "Zawał serca diagnostyka, leczenie i rehabilitacja" AWF Katowice 2003

3 Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Stanowisko ekspertów Sekcji Rehabilitacji
Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M3


Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----

Przedmiot: F-j2-5,6.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji dziecięcej, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-5,6.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji dziecięcej, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji dziecięcej

Kod zajęć F-j2-5,6.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 10.0 30.0 3.0

Suma 10.0 30.0 3.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć mgr Kazimierz Kowal

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Posiada wiedzę z zakresu: anatomii prawidłowej i funkcjonalnej, kinezyterapii, fizjologii wysiłku,
fizjologii i patologii narządu ruchu, klinicznych podstaw fizjoterapii dziecięcej.

Nauka tworzenia planu leczenia fizjoterapeutycznego w różnych schorzeniach i zaburzeniach układu



Założenia i cele zajęć
ruchu.

Przygotowanie studenta do kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii oraz modyfikacji planu
usprawniania.

Prowadzący zajęcia mgr Kazimierz Kowal

Egzaminator/
Zaliczający mgr Kazimierz Kowal

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
40.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
35.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
75.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
60

ECTS:
2.4

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Ma pogłębioną wiedze z zakresu rehabilitacji dziecięcej
niezbędna do diagnostyki i przeprowadzania zabiegów z
zakresu fizjoterapii.

K_W04 P7S_WG_M1
test
standaryzowany,
(W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi programować zabiegi fizjoterapeutyczne,
przeprowadzać testy funkcjonalne i badania niezbędne w
fizjoterapii dziecięcej.

K_U01 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Jest gotów do kształcenia ustawicznego i korzystania z
pomocy specjalistów w razie potrzeby. K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Zajęcia teoretyczne (wykłady) - prezentacje tematyczne

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) - pokaz czynności z udziałem pacjenta, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja,
wyjaśnienia, studium przypadku, ćwiczenia utrwalające;

Treści programowe
Wykłady

Wprowadzenie do planowania fizjoterapii, omówienia pojęć. 

Planowanie fizjoterapii dla pacjentów z dysfunkcjami kończyny górnej. 

Planowanie fizjoterapii dla pacjentów z dysfunkcjami kończyny dolnej. 
Planowanie fizjoterapii dla pacjentów z dysfunkcjami miednicy i kręgosłupa.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Badanie narządu ruchu w grupie studenckiej. Badanie rozszerzone narządu ruchu w oparciu o testy specyficzne. Pisanie planu
usprawniania w oparciu o wyniki testów. Modyfikacje planu w oparciu o uzyskane efekty i pogłębione badanie dysfunkcji
pacjenta. Ocena postępów procesu terapeutycznego.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta

Kryteria testu: w związku z par. 14 ust. 1  regulaminu studiów, który obowiązuje od 1
października 2019 r. w Uczelni przy weryfikacji efektów uczenia się stosuje się następującą
skalę ocen:

1) od 90%  bardzo dobry (5,0);

2) od 80%  dobry plus (4,5);

3) od 70%  dobry (4,0);

4) od 60%  dostateczny plus (3,5);

5) od 50%  dostateczny (3,0);

6) poniżej 50%  niedostateczny (2,0).

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia jest:

-pozytywne oceny uzyskane na kolokwiach,

-przeprowadzenie badań empirycznych z zastosowaniem standaryzowanych
lub własnej konstrukcji metod pomiaru oraz analiza i interpretacja
uzyskanych wyników,

-aktywny udział w zajęciach  praktycznych i teoretycznych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Maciąg – Tymecka I: Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży. Diagnostyka funkcjonalna, programowanie
rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego. PZWL 2012

2 Łukowicz M.: Powikłania w rehabilitacji narządu ruchu. PZWL 2019

3 Ronikier A. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. PZWL 2012

4 Houtrow AJ. Rehabilitation. Springer Publishing Co Inc 2020

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Goodman C.C, Heick J, Lazaro RT. Diagnoza różnicowa dla fizjoterapeutów. DB Publishing

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-2,13-18-19 - Podstawy prawa własności intelektualnej, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,13-18-19 - Podstawy prawa własności intelektualnej, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Podstawy prawa własności intelektualnej

Kod zajęć F-j2-2,13-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć dr Joanna Wolska

Wymagania (Kompetencje wstępne) -----

Założenia i cele zajęć -----

Prowadzący zajęcia dr Joanna Wolska

Egzaminator/ Zaliczający dr Joanna Wolska



Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
15.0

godz.:
10.0

Udział w wykładach (godz.) 15 10

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
5.0

godz.:
10.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
20.0

ECTS:
1.0

godz.:
20.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Student potrafi wymienić zasady prawne obowiązujące
w placówkach medycznych. K_W24 P7S_WK_M3

test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Student potrafi komunikować się ze współpracownikami
zespołu, udzielając konstruktywnej informacji zwrotnej i
wsparcia.

K_K03 P7S_KK_M2
test
standaryzowany,
(W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Student potrafi rozwiązywać problemy związane z
wykonaniem zawodu. K_K01 P7S_KK_M1

test
standaryzowany,
(W)

Formy i metody kształcenia

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M3
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych)

Treści programowe
Wykłady

Wykłady

Tematyka wykładów :

1. Prawo - gałęzie w systemie prawa, podstawowe definicje.

2. Prawo własności intelektualnej - ogólna charakterystyka.

3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Ustawa o prawie własności przemysłowej.

5. Prawo konkurencji.

Ćwiczenia
ćwiczenia

nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Forma: test jednokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi

warunki zaliczenia: obecność na wykładach, aktywny udział w
dyskusji

zaliczenie samokształcenia

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zasady dopuszczenia do
egzaminu/zaliczenia: 

1.opanowanie treści wykładów 

2.obecność na zajęciach 

zaliczenie samokształcenia

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 2. ustawa - prawo własności przemysłowej 3. ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji 4. ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dot.



Przedmiot: F-j2-2,2_4-18-19 - Fizykoterapia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,2_4-18-19 - Fizykoterapia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Fizykoterapia

Kod
przedmiotu F-j2-2,2_4-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 10.0 25.0 2.0

2 3 10.0 25.0 2.0

2 4 10.0 30.0 2.0

Suma 30.0 80.0 6.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba



odpowiedzialna
za program
przedmiotu

mgr Bogumiła Kiełtyka

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Ogólna wiedza z anatomii i fizjologii człowieka; podstawy fizyki i biofizyki zaliczone egzaminy;

Obecność na wykładach i ćwiczeniach100%

Założenia i cele
przedmiotu

Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu wpływu różnych form energii fizykalnej na organizm,
właściwości fizycznych i biofizycznych czynników fizykalnych. Przygotowanie do obsługi aparatury i
urządzeń z zastosowaniem różnorodnych technik i metod, zgodnie z zasadami metodyki,
wskazaniami,przeciwwskazaniami i wymogami BHP.

Zapoznanie z możliwościami stosowania elektroterapii w walce z bólem i stworzenia korzystnego punktu
wyjścia do rozpoczęcia zabiegów usprawniających. Zdobędzie umiejętności praktycznego wykonywania
zabiegów i obsługi aparatury iurządzeń stosowanych w fizykoterapii

Prowadzący
zajęcia mgr Bogumiła Kiełtyka

Egzaminator/
Zaliczający mgr Bogumiła Kiełtyka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
35.0

ECTS:
0

godz.:
33.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 10 8

Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 25

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
35.0

ECTS:
0.0

godz.:
33.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji



Wiedza

W1
Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonywania
zabiegów fizykoterapeutycznych. Zna leki i ich
zastosowanie w zabiegach fizykalnych

K_W12, K_W13,
K_W14, K_W20

P7S_WG_M2,
P7S_WK_M4

test
standaryzowany,
(W), obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W),
sprawdzian
pisemny (W),
frekwencja na
zajęciach

W2 Ma wiedzę konieczną do wykonywania zabiegów
fizykalnych oraz ich zastosowania

Umiejętności

U1 Potrafi planować zabiegi z zakresu fizykoterapii, z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

K_U01, K_U02,
K_U04, K_U08

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M2

U2 Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu
fizykoterapii

U3 Potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą medyczną
używaną w fizykoterapii.

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego

K_K01, K_K02,
K_K11, K_K12

P7S_KK_M1,
P7S_UO_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2 Jest świadom własnych ograniczeń i potrafi zwrócić się o
pomoc do innych ekspertów

K3 Stosuje zasady BHP obowiązujące w zakładach opieki
zdrowotne

K4
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i
współpracowników w sposób przemyślany, zgodny z
zasadam

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach.

Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Rola i zadania czynników fizykalnych we współczesnej fizjoterapii. Rodzaje czynników fizykalnych. Wpływ czynników
termicznych na organizm człowieka. Mechanizmy termoregulacji. Fizjologiczne reakcje na zwiększenie i zmniejszenie
temperatury w tkankach. Metodyka zabiegów wskazania i przeciwwskazania do leczenia ciepłem i zimnem. Hydroterapia-
działanie na organizmczłowieka, podstawowe zasady, rodzaje zabiegów wodoleczniczych. Ultradźwięki-podstawowe
właściwości fizyczne i biofizyczne, efekty działania na tkanki. Metody i techniki nadźwiękawiania. Aplikacje specjalne:
fonoforeza, elektrofonoforeza, terapiaskojarzona. Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości-podstawy fizyczne, efekty
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działania na tkanki: termiczne. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości-właściwości fizyczne i biofizyczne pola magnetycznego i
jego parametry. Światłolecznictwo-biologiczne działanie promieniowania ultrafioletowego, widzialnego i podczerwonego.
Zastosowanie w profilaktyce i terapii. Biostymulacja promieniowaniem laserowym-podstawy fizyczne i działanie biologiczne.
Dobór parametrów i metod aplikacji w zależności od stanu leczonej tkanki. Metodyka zabiegów, wskazania, przeciwwskazania,
środki ostrożności w czasie wykonywania wszystkich zabiegów

zajęcia praktyczne,
ćwiczenia

Nauka obsługi urządzeń z zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla obsługującego oraz pacjenta. Przeprowadzanie
wywiadu przed wykonywaniem zabiegów z wykorzystaniem różnych czynników fizykalnych. Praktyczne wykonywanie
zabiegów na różne części ciała z wykorzystaniem ciepła powierzchownego i zimna: masaż kostką lodu, okłady z pokruszonego
lodu oraz inne zimne okłady. Kriostymulacja. Wykorzystanie czynników fizykalnych w leczeniu urazów (metoda PRICE).
Zastosowanie poznanych czynników fizykalnych w usprawnianiu pacjentów. Techniki i metody aplikacji ultradźwięków.
Techniki i metody aplikacji pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości, pola magnetycznego niskiej częstotliwości.
Światłolecznictwo. Wykonywanie zabiegów z zastosowaniem promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego.
Metodyka oznaczania dawki progowej promieni ultrafioletowych. Metodyka zabiegów promieniowaniem laserowym małej
mocy. Miejsce zabiegów fizykalnych w procesie usprawniania pacjentów z różnymi schorzeniami. Zastosowanie poznanych
czynników fizykalnych. Określanie stanu pacjenta, wyznaczanie celów bliższych i dalszych, ustalanie planu terapii z
uwzględnieniem poznanych metod i środków. Doskonalenie poznanych technik terapeutycznych

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i
warunki

Wykłady-zal z oceną/egz.-zaliczenie w formie testu, kolokwium pisemnego lub ustnego (50% oceny końcowej)

a)egzamin testowy oraz pytania otwarte

a. pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania.

b.pytania z zakresu wiadomości do rozumienia

c.rozwiązywanie zagadnień problemowych

d.rozwiązywanie zagadnień problemowych wymagających kreatywnego myślenia

Kryteria oceniania;

a.za niewystarczające rozwiązanie zdań tylko z obszaru a i b = ocena2.0

b.za rozwiązanie zadań tylko z obszaru a i b możliwość uzyskania oceny max 3.0

c.za rozwiązanie zadań z obszaru a + b + c możliwość uzyskania oceny max 4,0

d.za rozwiązanie zadań z obszaru a + b + c + d możliwość uzyskania oceny 5.0

Ćwiczenia-zal z oceną-zaliczenie na podstawie obecności, zaliczonych sprawdzianów cząstkowych, odpowiedzi
ustnych, aktywności na zajęciach (50% oceny końcowej).

b)Ćwiczenia:

Zaliczenie z oceną: zaliczenie pisemne i / lub ustne poszczególnych partii materiału, praktyczne zastosowanie
wiedzy i umiejętności (samodzielne wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych), organizacja pracy w grupie
kontakt z pacjentem, akceptacja i otwartość na jego potrzeby, wykazywanie odpowiedzialności za podjęte
decyzje i bezpieczeństwo pacjenta.

�Ocena wiedzy:Kolokwium pisemne: test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru,oraz otwartymi
pytaniami problemowymi. Zakres ocen 2,0-5,0.

5.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 90-100%

4.5-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 80%-89%

4.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 70%-79%



zaliczenia
przedmiotu

3.5-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 60%-69%

3.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 50%-59%

2.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej 50%

�Ocena umiejętności:

5.0-student aktywnie uczestniczy w zajęciach, bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień, stawianych
problemów, proponuje właściwe

planowanie strategii terapii z wykorzystaniem czynników fizykalnych, potrafi zastosować wiedzę i umiejętności
w praktyce: prawidłowo wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne.

4.5-student aktywnie uczestniczy w zajęciach, bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień, stawianych
problemów, proponuje właściwe planowanie strategii terapii z wykorzystaniem czynników fizykalnych, jednakże
wymaga niewielkiej pomocy ze strony prowadzącego. potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w praktyce:
prawidłowo wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne.

4.0-student aktywnie uczestniczy w zajęciach, bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień, stawianych
problemów, proponuje planowanie strategii terapii z wykorzystaniem czynników fizykalnych jednakże wymaga
niewielkiej pomocy ze strony prowadzącego. Stosuje wiedzę umiejętności w praktyce jednakże wymaga korekty
nauczyciela podczas wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych.

3.5-student uczestniczy w zajęciach, bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień, stawianych problemów
proponuje plan strategii terapii z wykorzystaniem czynników fizykalnych i formułuje wnioski wymagające
poprawek i wskazówek nauczyciela. Student wymaga korekty nauczyciela podczas wykonywani a zabiegów
fizykoterapeutycznych.

3.0-student uczestniczy w zajęciach bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień, stawianych problemów,
proponuje plan strategii terapii z wykorzystaniem czynników fizykalnych i formułuje wnioski wymagające
poprawek i wskazówek nauczyciela. Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne, jednakże popełnia liczne błędy
metodyczne, wymagające poprawek i wskazówek nauczyciela.

2.0-student biernie uczestniczy w zajęciach, nie podejmuje prób rozwiązywania zagadnień stawianych
problemów. Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne, jednakże popełnia liczne błędy metodyczne, wymagające
poprawek i wskazówek nauczyciela. Pomimo licznych uwag nauczyciela popełnia rażące błędy metodyczne w
trakcie wykonywania zabiegów

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 BauBauer A. Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Markmed Rehabilitacja,
Ostrowiec Swiętokrzyski 2008

2 Straburzyńska - Lupa A., Straburzyński G. (red).Fizjoterapia. PZWL, Warszawa 2006

3 Taradaj J. Sieroń A Fizykoterapia w praktyce. ELAMED 2010.

4 Straburzyńska - Lupa A., Straburzyński G. (red). Medycyna fizykalna. PZWL Warszawa 1997

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

Łazowski J. Podstawy fizykoterap ii. Wydawnictwo AWF Wrocław 2007

Szczegielniak B., Szczegielniak J. Leki w fizjoterapii. Skrypt nr 229, Politechnika Opolska, 2000

Kneipp S. Moje leczenie wodą. Wydawnictwo Heroldia, Kraków 1991

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy
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Przedmiot: F-j2-5,1.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ortopedii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ortopedii

Kod zajęć F-j2-5,1.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program zajęć

mgr Michał Żuławiński

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu anatomii, biomechaniki klinicznej, kinezyterapii, terapii manualnej.



Założenia i cele
zajęć

Zapoznanie studentów z zagadnieniami metod fizjoterapeutycznych, z uwzględnieniem sposobów leczenia
ruchem w aspekcie diagnostycznym. Przekazanie wiedzy w zakresie diagnozowania i programowania
fizjoterapii w ortopedii. 

Prowadzący
zajęcia

mgr Anna Kokot,
prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
40

ECTS:
1.6

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Potrafi analizować patogenezę,objawy kliniczne i
przebieg różnych schorzeń w aspekcie doboru
optymalnych metod pracy z pacjentem w ortopedii

K_W04 P7S_WG_M1
odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


W2 Posiada poszerzoną wiedzę konieczną do wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych w ortopedii

K_W10, K_W11 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi pacjentowi wyjaśnić istotę dolegliwości i
proponować program terapii w ortopedii K_U01 P7S_UW_M1

frekwencja na
zajęciach

U2

Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjąć
współpracę z zespołem terapeutycznym w całościowej
opiece nad pacjentem ortopedycznym

K_U20, K_U21 P7S_UK_M2,
P7S_UK_M1

U3
Potrafi rozpoznawać błędy i zaniedbania w praktyce.
Potrafi podjąć działania zapobiegające błędom w
programowaniu usprawniania pacjenta ortopedycznego.

K_U09 P7S_UW_M4

U4 Potrafi dopasować odpowiednio model postępowania
fizjoterapeutycznego u pacjentów ortopedycznych K_U11 P7S_UW_M5

U5

Posiada umiejętność przygotowania pisemnego i ustnego
raportu z przebiegu procesu usprawniania w oparciu o
własne spostrzeżenia i o dokumentacje medyczną u
pacjentów ortopedycznych

K_U15 P7S_UW_M3

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Ma świadomości i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia permanentnego. K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K)

K2
Potrafi określić mocne i słabe strony swoich możliwości
oraz wie kiedy powinien korzystać z pomocy eksperta w
dziedzinie ortopedii.

K_K02 P7S_KK_M1

K3
Dba o dobro pacjenta , przestrzega tajemnicy do
tyczących stanu pacjenta oraz realizacji programu
usprawnienia w ortopedii

K_K03 P7S_KK_M2

K4 Postępuje zgodnie z zasadami pracy w sposób
przemyślany K_K08 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny , wykład problemowy , ćwiczenia , dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Podstawowe pojęcia diagnostyki. Badanie podmiotowe i przedmiotowe jako podstawa diagnostyki w ortopedii. Badania
dodatkowe w diagnostyce podstawowej i różnicowej. Dobór metod diagnostycznych adekwatnych do celu badania oraz do
rodzaju schorzenia. Aktualne możliwości badawcze - aparatura współpracująca z komputerem . Rejestracja s wyników badań.
Wyniki indywidualne i grupowe. Tworzenie grup badawczych. Bazy danych. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii w
ortopedii. Ogólne zasady programowania rehabilitacji w ortopedii. Rodzaj, stopień, ciężkość i okres schorzenia oraz stan
aktualny osoby poddawanej rehabilitacji jako baza wyjściowa do tworzenia programu rehabilitacji. Etapy i cele rehabilitacji w
ortopedii.

Ćwiczenia
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ćwiczenia

Ćwiczenia

Omówienie sposobów leczenia i rehabilitacji  kręgosłupa lędźwiowego ,piersiowego i szyjnego.

Przedstawienie przekładowych programów leczenia i usprawnienia pacjentów z dysfunkcją odcinka szyjnego, piersiowego i
lędźwiowego.

Omówienie przyczyn i mechanizmu powstawia najczęstszych wad postawy u dzieci i dorosłych.

Omówienie sposobów leczenia i rehabilitacji wad postawy.

Przybliżenie metod leczenia i technik rehabilitacji w ortopedii.

Planowanie procesu usprawniania w różnych dysfunkcjach.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta

Kryteria testu: w związku z par. 14 ust. 1  regulaminu studiów, który obowiązuje od 1
października 2019 r. w Uczelni przy weryfikacji efektów uczenia się stosuje się następującą
skalę ocen:

1) od 90%  bardzo dobry (5,0);

2) od 80%  dobry plus (4,5);

3) od 70%  dobry (4,0)

4) od 60%  dostateczny plus (3,5);

5) od 50%  dostateczny (3,0);

6) poniżej 50%  niedostateczny (2,0).

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

1 Uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych.

2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

3. Złożenia dokumentacji z samokształcenia.

4. Spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które
określił koordynator przedmiotu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kruczyński J. Szulc A. (red.) "Wiktora Degi - Ortopedia Rehabilitacji"PZWL Warszawa2015

2 Gaździk T. Sz. Ortopedia i Traumatologia PZWL Warszawa 2009

3 Białoszewski D. (red)" Fizjoterapia w Ortopedii" PZWL Warszawa 2014

4 Kusz D: Kompendium Traumatologii, PZWL 2010

5 Brotzman SB, Wilk KE:Rehabilitacja ortopedyczna tom I i II, Elsevier Urban&Partner 2007

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Thompson J:Atlas anatomii ortopedycznej Nettera, Elsevier Urban&Partner 2007

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych



Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-3,16-18-19 - Kliniczne podstawy w reumatologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,16-18-19 - Kliniczne podstawy w reumatologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Kliniczne podstawy w reumatologii

Kod przedmiotu F-j2-3,16-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program przedmiotu

dr Wojciech Fibiger

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Obowiązuje zakres wiedzy z następujących przedmiotów: anatomia, fizjologia, biomechanika,
kinezjologia, kinezyterapia, fizykoterapia

Celem nauczania jest:



Założenia i cele
przedmiotu

1. przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej badania podmiotowego i
przedmiotowego narządu ruchu.

2. przyswojenie podstawowych wiadomości na temat chorób reumatycznych: występowania,
przyczyn, czynników ryzyka, mechanizmu powstawania i przebiegu, objawów klinicznych, diagnostyki,
rokowania, leczenia.

Prowadzący zajęcia dr Wojciech Fibiger

Egzaminator/
Zaliczający dr Wojciech Fibiger

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
26.0

ECTS:
0

godz.:
19.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 5 3

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
10.0

ECTS:
0

godz.:
9.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 1

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 2 2

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
36.0

ECTS:
0.0

godz.:
28.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Znajomość anatomii człowieka i funkcjonowania układu
narządu ruchu K_W04 P7S_WG_M1 odpowiedź,

(W), udział w
dyskusji, (W),
referat, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i

W2 Znajomość zmian patologicznych zachodzących w
narządzie ruchu

K_W07, K_W09,
K_W10 P7S_WG_M2
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W3 Znajomość pojęcia niepełnosprawności i rehabilitacji K_W02, K_W16
P7S_WG_M1,
P7S_WK_M1

spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Umiejętności

U1 Znajomość anatomii człowieka i funkcjonowania układu
narządu ruchu

K_U01, K_U11,
K_U12

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M5

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
referat, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

U2 Znajomość pojęcia niepełnosprawności i rehabilitacji K_U18, K_U19 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne

K1 Znajomość pojęcia niepełnosprawności i rehabilitacji K_K01, K_K08 P7S_KK_M1,
P7S_KR_M1

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
referat, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, referat, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie, przypadki kliniczne 

Treści programowe
Wykłady

Klasyfikacja chorób reumatycznych. Epidemiologia chorób reumatycznych.

Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach reumatycznych.

Podstawy diagnostyki chorób reumatycznych.

Podstawowe zasady rehabilitacji chorób reumatycznych.

seminaria,
ćwiczenia

Podstawowe pojęcia w chorobach reumatycznych : rehabilitacja, fizjoterapia, reumatologia,  niepełnosprawność - definicje,
przyczyny, rodzaje, podstawy prawne.

Reakcja zapalna - definicja, przyczyny, objawy, przebieg i następstwa, czynniki modyfikujące.

Ból w chorobach reumatycznych: definicja, rodzaje, przyczyny, metody leczenia, skale i sposoby oceny natężenia bólu.

Choroba zwyrodnieniowa stawów: definicje, klasyfikacje, epidemiologia, objawy, diagnostyka, przebieg, leczenie. Choroba
zwyrodnieniowa kręgosłupa:  szyjnego, piersiowego, lędźwiowego - klasyfikacje, epidemiologia, objawy, diagnostyka, przebieg,
leczenie. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i kolanowych: definicja, klasyfikacje, epidemiologia, objawy,
diagnostyka, przebieg, leczenie.

Reumatoidalne zapalenie  stawów, ręka i stopa reumatoidalna: definicja, podział, epidemiologia, objawy, rozpoznanie, przebieg,
leczenie.
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Spondyloartropatie: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, Łuszczycowe zapalenie stawów, Zespół Reitera:  definicja,
objawy, epidemiologia, podział, diagnostyka, przebieg, leczenie.

Osteoporoza: definicja, epidemiologia, objawy, podział, diagnostyka, przebieg, leczenie.

Dna moczanowa, Toczeń układowy rumieniowaty: definicja, epidemiologia, objawy, podział, diagnostyka, przebieg, leczenie.
Reumatyzm tkanek miękkich: definicja, epidemiologia, objawy, podział, diagnostyka, przebieg, leczenie.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

Egzamin pisemny/testowy

60-65% dst; 66-69% +dst; 70-79% db; 80-89% +db; 90-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

1. obecność

2.przygotowanie referatu

3. czynny udział w zajęciach

4. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

5. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator
przedmiotu.

Po spełnieniu powyższych kryteriów student dopuszczony do egzaminu.   

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Zimmerman-Górska I. Choroby reumatyczne. PZWL. Warszawa. 2004

2 Bolanowski J, Wrzosek Z. Choroby reumatyczne. Podręcznik dla studentów fizjoterapii. AWF Wrocław. 2007

3 Zimmerman-Górska I. Reumatologia kliniczna tom 1 i 2.PZWL. Warszawa. 2008

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Małgorzata Wisłowska. Anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej. Kompendium. PZWL
Warszawa.2013

2 Krystyna Księżopolska-Orłowska.Fizjoterapia w reumatologii.PZWL Warszawa.2013

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-6,8.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym, F-



Przedmiot: F-j2-6,8.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym, F-
J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym

Kod zajęć F-j2-6,8.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 30.0 30.0 4.0

4 7 15.0 30.0 3.0

4 8 15.0 30.0 3.0

Suma 60.0 90.0 10.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

dr Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość etiologii, współczesnych sposobów diagnozowania i leczenia oraz postępowania
fizjoterapeutycznego w najczęściej występujących zespołach chorobowych w wieku rozwojowym.

Założenia i cele zajęć
Zdobycie kompetencji z zakresu wiedzy oraz umiejętności z diagnostyki funkcjonalnej i programowania
fizjoterapii w wieku rozwojowym pacjentów pediatrycznych.

Prowadzący zajęcia dr Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz

Egzaminator/
Zaliczający dr hab. Zbigniew Doniec

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
45.0

godz.:
40.0

Udział w wykładach (godz.) 15 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 30

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
35.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 15

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 10

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 10

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
75.0

ECTS:
10.0

godz.:
75.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
3

godz.:
0

ECTS:
3

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Zna zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na sporządzanie



W1 potrzeby fizjoterapii, planowania postępowania
rehabilitacyjnego w wieku rozwojowym

K_W11 P7S_WG_M2 projektów,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi interpretować wyniki badań czynnościowych
oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do
doboru środków fizjoterapii.

K_U11 P7S_UW_M5

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Student potrafi pracować w zespole terapeutycznym K_K13 P7S_UK_M3

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Formy kształcenia: wykład, zajęcia praktyczne

Metody kształcenia: praca w grupach, wykład, e-Learning

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

1. ICF wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia do oceny pacjenta w wieku
rozwojowym.

2. Wytyczne KIF do oceny funkcjonalnej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)

3.Ocena funkcjonalna dziecka z MPDZ z wykorzystaniem: GMFM, GMFCS, MACS, FMS

4. Ocena funkcjonalna dziecka z SMA z wykorzystaniem skali oceny Hammersmith (HFMS)

5. Ocena funkcjonalna dziecka z zespołem Downa z wykorzystaniem: GMFM-88, Pediatric Balance Scale (PBS)

6. Zaliczenie 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta

Efekt 1

Na ocenę 3: Zna w stopniu dostatecznym zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na
potrzeby fizjoterapii, planowania postępowania rehabilitacyjnego oraz kontrolowania jego
efektów.

Na ocenę : 4 Zna w stopniu dobrym zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na
potrzeby fizjoterapii, planowania postępowania rehabilitacyjnego oraz kontrolowania jego
efektów. 

Na ocenę 5: Zna w stopniu bardzo dobrym zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na
potrzeby fizjoterapii, planowania postępowania rehabilitacyjnego oraz kontrolowania jego
efektów.

Efekt 2

Na ocenę 3: Potrafi w stopniu dostatecznym interpretować wyniki badań czynnościowych
oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M3


Na ocenę 4: Potrafi w stopniu dobrym interpretować wyniki badań czynnościowych oraz
przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii.

Na ocenę 5: Potrafi w stopniu bardzo dobrym interpretować wyniki badań czynnościowych
oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii.

Efekt 3

Na ocenę 3: Przestrzega w stopniu dostatecznym właściwych relacji z pacjentem i zespołem
terapeutycznym.

Na ocenę : 4 Przestrzega w stopniu dobrym właściwych relacji z pacjentem i zespołem
terapeutycznym.

Na ocenę 5: Przestrzega w stopniu bardzo dobrym właściwych relacji z pacjentem i zespołem
terapeutycznym.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Pozytywna ocena z zajęć praktycznych oraz
zaliczenia końcowego.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii Aleksander Ronikier Wydawnictwo Lekarskie PZWL2012

2 Gross Motor Function Measure ( GMFM-66, GMFM -88) Dianne J.Russell, Peter L. Rosenbaum Cambridge University
Press 2002

3. Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutycznej do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania
w dokumentacji medycznej.

4. Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutycznej do oceny funkcjonalna i prowadzenia dokumentacji medycznej dla
pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)

Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-6,7.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chirurgii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-6,7.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chirurgii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chirurgii

Kod zajęć F-j2-6,7.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć mgr Teresa Friediger

Wymagania (Kompetencje wstępne) -----

Założenia i cele zajęć -----



Prowadzący zajęcia prof.dr hab. Włodzimierz Drożdż,
mgr Teresa Friediger

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Włodzimierz Drożdż

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
31.0

godz.:
31.0

Udział w wykładach (godz.) 5 5

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 5

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
50.0

godz.:
50.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 30 30

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
81.0

ECTS:
2.0

godz.:
81.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
2

godz.:
20

ECTS:
2

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami
współczesnych metod terapeutycznych stosowanych w
fizjoterapii pacjentów chirurgicznych

K_W10, K_W11,
K_W22

P7S_WG_M2,
P7S_WK_M2

udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W), egzamin
pisemny

Umiejętności: student potrafi

U1
Zna choroby wymagające leczenia operacyjnego oraz
stosowane w ich leczeniu metody terapeutyczne i zasady
postępowania fizjoterapeutycznego.

K_U01, K_U04,
K_U05 P7S_UW_M1

udział w
dyskusji, (W),
prezentacja

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1


(W), konspekt

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Potrafi korzystać z obiektywnych źródeł informacji.
Potrafi poszerzać swoją wiedzę. K_K01, K_K13 P7S_KK_M1,

P7S_UK_M3

udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W)

Formy i metody kształcenia

Wykład ,ćwiczenia, prezentacja, dyskusja, omówienie przypadków.

Treści programowe
Wykłady

Chirurgia -definicja , podział, klasyfikacja zabiegów chirurgicznych, podstawowe pojęcia stosowane w chirurgii. Charakterystyka
leczenia chirurgicznego. następstwa  unieruchomienia.. Cele i zadania  rehabilitacji  w chirurgii. Metody  postępowania 
rehabilitacyjnego  po leczeniu  chirurgicznym.  powiklania  i następstwa leczenia chirurgicznego. Zasady rehabilitacji  przed i po
operacji.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Diagnostyka  i badanie funkcjonalne  pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Etapy , cele  i hierarchia  rehabilitacji. Program
rehabilitacji  Schematy ogólne  programu rehabilitacji dla pacjentów  po zabiegach chirurgicznych. Program optymalny i program
minimum.  Czynnniki decydujące o konieczności  zmiany  programu rehabilitacji. Problem  podtrzymania  efektów  i dalszej
rehabilitacji  w przypadku wyczerpania  potencjału rehabilitacyjnego. Kryteria  doboru  alternatywnych  rozwiazań , najczestrze
błędy popełniane  przy programowaniu  rehabilitacji.  Negatywne skutki  niewłaściwie zaprogramowanej  rehabilitacji. Wyniki
badań  jako  podstawowe kryterium wyboru optymalnych  rozwiązań i źródło postepów  rehabilitacji.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

50% i poniżej   ndst

51%-60 %        dst

61%-70%       +dst

71%-80%          db

81%-90%        +db

91%-100%      bdb

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z
oceną)

Frekwencja na zajęciach.

Uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Woźniewski M., Fizjoterapia w chirurgii PZWL 2012

2 Woźniewski M., Kołodziej J.,Rehabilitacja w chirurgii PZWL 2006

3 GardenO.J,Bradbury A.W.,Forsythe R.W. Chirurgia podręcznik dla studentów 2009

Wykaz literatury uzupełniającej

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M3


Lp. Pozycja

1 Kwolek A., Rehabilitacja medyczna Tom 2 Elsevier Urban &Partner Wrocław 2013

2 Kulig J.,Nowak J.,Powikłania w chirurgii jamy brzusznej PZWL Warszawa 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Zajęcia kliniczne

Przedmiot: F-j2-7,9.18-19 - Metody specjalne fizjoterapii cz.I, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,9.18-19 - Metody specjalne fizjoterapii cz.I, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Metody specjalne fizjoterapii cz.I

Kod zajęć F-j2-7,9.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 15.0 20.0 2.0

Suma 15.0 20.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program dr Jarema Paduszyński



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii oraz terapii manualnej. Student zna zastosowanie technik i metod
terapeutycznych w obszarze tkanek miękkich. Podstawy diagnostyki i postępowania według różnych metod.
Tradycyjna Medycyna Chińska, Osteopatia, metoda Cyriaxa, metoda Ackermanna. Praktyczne możliwości
zastosowania wyżej wymienionych metod. Algorytm postępowania terapeutycznego.

Założenia i cele
zajęć

Znajomość metod fizjoterapeutycznych oraz praktyczne ich zastosowanie w terapii

Prowadzący
zajęcia dr Jarema Paduszyński

Egzaminator/
Zaliczający dr Jarema Paduszyński

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
40.0

godz.:
45.0

Udział w wykładach (godz.) 10 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 30

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 4 4

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
15.0

godz.:
15.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 5

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
55.0

ECTS:
2.0

godz.:
60.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
55

ECTS:
2

godz.:
60

ECTS:
2

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1 Rozumie i przewiduje efekty zabiegów manualnych i
ćwiczeń fizjoterapeutycznych K_U01 P7S_UW_M1

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi zaplanować i wykonać zabiegi K_U05 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Prowadzi działania edukacyjne i terapeutyczne
samodzielnie i w zespole. K_K06 P7S_KK_M2

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykłady, ćwiczenia, panele dyskusyjne, studium przypadku - forma zadaniowa

Treści programowe
Wykłady

Założenia teoretyczne i praktyczne diagnozowania postawy ciała. Dyskusja na temat układu narządu ruchu, wady postawy ciała
w aspekcie stosowania technik z zakresu metod specjalnych. Podstawowe założenia koncepcji Osteopatycznych, PNF, Cyriaxa,
Ackermanna.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Teoretyczne i praktyczne diagnozowanie postawy ciała. Wady postawy ciała i dysfunkcje w ujęciu holistycznym w
zastosowaniu podstaw medycyny osteopatycznej, metody Cyriaxa, tradycyjnej mdycyny chińskiej, hirudoterapii, metody
Mulligana i Ackermanna.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta Obecność na zajęciach. Analiza przypadków klinicznych.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zaliczenie teoretyczne  -
kolokwium

Zaliczenie praktyczne 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Frisch H, Roex J, Terapia manualna. Poradnik wykonywania ćwiczeń. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2001

2 Liem Torsten, Dobler Tobias Techniki osteopatyczne. Tom 1,2,3 Urban & Partner 2012

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Mucha D. - Terapeutyczne mikrosystemy ludzkiego ciała, Kraków, 1997, Terenia

2 Kasperczyk T, Mucha D. Podstawy terapii manualnej. Wyd. JET, Kraków 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-2_4,5-18-19 - Kinezyterapia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2_4,5-18-19 - Kinezyterapia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Kinezyterapia

Kod przedmiotu F-j2-2_4,5-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 15.0 25.0 2.0

2 3 15.0 25.0 2.0

2 4 15.0 30.0 3.0

Suma 45.0 80.0 7.0

Poziom studiów ---

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu dr Piotr Kurzeja

Wymagania (Kompetencje wstępne) Ogólna wiedza z anatomii i fizjologii człowieka,  oraz biomechaniki.

Założenia i cele przedmiotu Nabycie umiejętności badania i oceny sprawności narządu ruchu człowieka.



Prowadzący zajęcia
mgr Bożena Jenek,
prof.dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
125.0

ECTS:
5

godz.:
125.0

ECTS:
5

Udział w wykładach (godz.) 45 45

Udział w: ćwiczenia (godz.) 80 80

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
40.0

ECTS:
2

godz.:
40.0

ECTS:
2

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 20 20

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 20

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
165.0

ECTS:
7.0

godz.:
165.0

ECTS:
7.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Zna pojęcie kultury fizycznej, a także podstawowe
różnice między wychowaniem fizycznym, sportem,
rekreacją ruchową i rehabilitacją medyczną

W2
Zna terminologię medyczną, wymienia i opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb
fizjoterapii

W3
Opisuje objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy
procesów patologicznych zachodzących w organizmie
człowieka



W4 Określa zmiany patologiczne w różnych schorzeniach
oraz zaburzeniach strukturalnych, wywołanych chorobą,
urazem oraz inną formą niepełnosprawności

test
standaryzowany,
(W), egzamin
pisemny (W),
sprawdzian
pisemny (W)

W5 Rozumie i rozpoznaje mechanizmy powstawania,
modulacji i percepcji bólu

W6
Zna podstawowe jednostki chorobowe, rozumie ich
patogenezę, objawy kliniczne, postępowanie
terapeutyczne

W7
na aspekty rozwojowe aktów ruchowych człowieka w
różnym ujęciu procesu uczenia się i nauczania ruchu,
planowania i kontrolowania

W8

Zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji polskiego
systemu ochrony zdrowia oraz rozumie prawne,
organizacyjne i etyczne uwarunkowania pracy
fizjoterapeuty

W9
Zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji systemu
ochrony zdrowia i posiada wiedzę na temat kształcenia
zawodowego w zakresie fizjoterapii

W10
Posiada wiedzę z zakresu historii rehabilitacji i fizjoterapii
oraz potrafi zdefiniować i interpretować podstawowe
pojęcia

W11
Ma wiedzę na temat planowania, wykonywania i
ewaluacji programu fizjoterapii, zmierzających do
poprawy stanu zdrowia

W12

na teoretyczne metodyczne i praktyczne podstawy
kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii i masażu
leczniczego w odniesieniu do fizjoterapii oraz metod
treningu siłowego i usprawniania poszczególnych grup
mięśniowych

Umiejętności

U1
Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu budowy
anatomicznej i funkcjonowania podstawowych układów
człowieka

U2 Posiada umiejętności manualne pozwalające na
wykonywanie elementów leczenia ruchem

U3 Potrafi prawidłowo obsłużyć odpowiednią apartaurę i
sprzęt do wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii

U4 Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu
kinezyterapii,



U5 Potrafi przygotować i pouczyć pacjenta przed
wykonaniem zabiegów z zakresu kinezyterapii

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U),
sprawdzian
praktyczny

U6
Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt do badań
funkcjonalnych, kinezyterapii, i do rozwoju siły
mięśniowej

U7 Potrafi ocenić siłę mięśniową, ogólna sprawność fizyczną
z uwzględnieniem efektów usprawniania

U8

Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację,
rozumie zależność między budową a czynnością
narządów i potrafi programować zabiegi
kinezyterapeutyczne, przeprowadzić testy funkcjonalne i
badanie niezbędne do wykonywania zabiegów

U9

Potrafi przeprowadzić analizę biomechaniczną,
kinezjologiczną, prostych i złożonych ruchów człowieka,
w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeń układu
ruchu

U10
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu zmian
patologicznych dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej
oraz zabiegów kinezyterapeutycznych

U11

Potrafi kontrolować efektywność procesu fizjoterapii
oraz identyfikować błędy i aniedbania w postepowaniu
fizjoterapeutycznym własnym lub zespołu i
zaprogramować odpowiednie działanie w celu ich
wyeliminowania

U12
Potrafi interpretować wyniki podstawowych badań
klinicznych oraz wyniki diagnostyki funkcjonalnej,
oceniać postępy czynione przez pacjenta

U13 Potrafi wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis
efektów zabiegów do dokumentacji pacjenta

U14 otrafi planować zabiegi z zakresu kinezyterapii, z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

U15
Potrafi zaprojektować program terapeutyczny z zakresu
kinezyterapii, w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach
wewnętrznych

U16
Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe niezbędne
do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, sportowych i
estetycznych w fizjoterapii

U17 Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu z
przebiegu procesu usprawniania chorych

U18 Potrafi prowadzić szkolenie z zakresu promocji zdrowia i
profilaktyki odpowiadających potrzebom pacjenta



Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego

K2 Orientuje się na bieżąco w tendencjach i kierunkach
rozwoju współczesnej fizjoterapii

K3 Jest świadom własnych ograniczeń i potrafi zwrócić się o
pomoc do innych ekspertów

K4
Posiada zdolność pracy zespołowej, przyjmuje w zespole
role adekwatne do potrzeb i warunków panujących w
podmiotach leczniczych

K5 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu

K6 Potrafi brać odpowiedzialność za pracę własną związaną
z wykonywaniem zawodu

K7
Potrafi rozwiązywać problemy na jakie natrafia w pracy
zawodowej fizjoterapeuty lub prosząc o pomoc
członków zespołu terapeutycznego

K8 Stosuje zasady BHP obowiązujące w zakładach opieki
zdrowotnej

K9 Dba o poziom sprawności fizycznej

Formy i metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, konwersatoryjny

Ćwiczenia: zajęcia praktyczne, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

Miejsce i rola kinezyterapii w procesie rehabilitacji. Teoretyczne podstawy kinezyterapii. Podstawy metodyczne kinezyterapii ,
cele i zadania. Formy i metody kinezyterapii .Podstawowe pomiary i sposoby oceny funkcjonalnej, testy. Rozwój motoryczny
człowieka, a ontogeneza. Plan postępowania kinezyterapeutycznego, dokumentacja. Znaczenie oceny stanu pacjenta w
postępowaniu kinezyterapeutycznym. Systematyka kinezyterapii .Baza techniczna, urządzenia i sprzęt. Technika wykonywania
różnych ćwiczeń leczniczych. Prowadzenie ćwiczeń zespołowych. Wybrane zagadnienia reedukacji nerwowo-mięśniowej.
Podstawy stosowania metod kinezyterapii. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń leczniczych.

ćwiczenia

Badanie narządu ruchu, badanie postawy, badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta. Ból i sposoby jego oceny .Pomiary
linijne w obrębie kręgosłupa, kończyn dolnych i kończyn górnych. Pomiary orientacyjne, pomiary obwodów kończyn górnych i
dolnych. Sposoby pomiaru i zapisu ruchów w stawach według metody S.F.T.R.– inne metody pomiarów ruchomości stawów.
Badanie odruchów i zaburzeń czynnościowych w obszarze : głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn dolnych i kończyn
górnych. Badanie siły mięśniowej według metody Lovett’a–testowaniemięśni kończyn górnych , dolnych , tułowia ,głowy, szyi i
mięśni mimicznych twrzy-oraz inne metody oceny siły mięśni .Systematyka ćwiczeń, ćwiczenia bierne właściwe, ćwiczenia
redresyjne, trakcje–technika wykonywania.Wpływ ćwiczeń na organizm. Zmiany czynnościowe ustroju w stanach bezczynności
ruchowej. Podział ćwiczeń czynnych, charakterystyka, technika prowadzenia, przykłady. Ćwiczenia czynne w odciążeniu–cel,
wskazania przeciwwskazania, sposoby odciążania, technika ćwiczeń. Ćwiczenia czynne wolne–wskazania, przeciwwskazania,



przykłady ćwiczeń. Ćwiczenia czynne z oporem –charakterystyka, sposoby wykonania. Trening siły i wytrzymałości mięśniowej.
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem–charakterystyka, sposób wykonania.Ćwiczenia izometryczne–charakterystyka
przykłady. Ćwiczenia samowspomagane–charakterystyka, przykłady. Ćwiczenia specjalne-charakterystyka, podział. Ćwiczenia
oddechowe–rodzaje ćwiczeń, technika wykonania. Ćwiczenia rozluźniające ikoordynacyjne. Ćwiczenia synergistyczne–
charakterystyka, przykłady. Ćwiczenia w wodzie. Stretching. Założenia teoretyczne i praktyczne niektórych metod
terapeutycznych: Metoda  Mc Kenzie, Schroth, Volty, Klappa, PNF, Zaleszczuka i Łęczyńskiego i inne. Szkoła pleców.
Systematyka ćwiczeń korekcyjnych, ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy, ćw ogólnieusprawniające w wybranych
jednostkach chorobowych. Praktyka ćwiczeń ruchowych prowadzonych indywidualnie i w zespołach. Ocena chodu, chód
fizjologiczny, patologiczny. Etapy nauki chodzenia, pionizacja pacjenta. Asekuracja zaopatrzenie ortopedyczne–wybrane
przykłady. Najczęściej występujące bariery architektoniczne i technologiczne dla niepełnosprawnych, upadki. Rodzaje chodu o
kulach. Nauka czynności życia codziennego. Testy funkcjonalne szyjnego odcinka kręgosłupa, piersiowego i lędźwiowego
odcinka kręgosłupa, testy stawów krzyżowo-biodrowych, testy diagnozujące zespoły uciskowe korzeni nerwowych, testy
funkcjonalne ręki , testy funkcjonalne stawu biodrowego, testy funkcjonalne stawu kolanowego, testy funkcjonalne stopy, testy
funkcjonalne barku.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny
osiągania
przez studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

bardzo dobry (5,0) 30-28pkt.  - student udziela całkowicie wyczerpującej i prawidłowej  odpowiedzi na
zadane pytanie, swobodnie posługuje się poprawnym merytorycznie językiem naukowym, uwzględniając w
odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, wykazuje się łatwością w rozwiązywaniu problemów
wynikających z zadania, umiejętnie łączy wiedzę z różnych dziedzin naukowych, wykazuje się oryginalnością
własnych przemyśleń.

plus dobry (4,5)27 – 25pkt. - student udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie,  posługuje się
językiem naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, rozwiązuje problemy
wynikające z zadania, łączy wiedzę z kilku dziedzin naukowych.

dobry (4,0) 24 – 22pkt. - student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość
wymaganych treści, dopuszczalne są nieliczne błędy w odpowiedzi (drugorzędne z punktu widzenia tematu),
posługuje się aktualna wiedzą medyczną wymagającą niewielkiego uzupełnienia, odpowiedź jest poprawna
pod względem języka naukowego, trafność rozpoznawania problemów wymagająca niewielkiej poprawy, w
odpowiedzi powinny być zawarte samodzielne wnioski studenta.

plus dostateczny (3,5)21 – 19pkt. student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera
większość wymaganych treści, popełnia nieliczne, pierwszoplanowe  błędy w odpowiedzi, student zna
najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować oraz wyłonić najważniejsze problemy, posługuje się wiedzą
medyczną nie zawsze aktualną, w odpowiedzi uwzględnia wiedzę tylko z danej dziedziny, popełnia błędy w
posługiwaniu się  językiem naukowym, wymaga pomocy w wyciąganiu wniosków.

dostateczny (3,0)18 – 16pkt. - student udziela odpowiedzi zawierającej część wymaganych informacji,
popełniając błędy, ale z pomocą nauczyciela koryguje swoją odpowiedź, zarówno w zakresie wiedzy
merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, student zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy
nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytanie.

Przy uzyskaniu w danym kryterium punktu 1 i 0 student nie zalicza efektu kształcenia.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu

-uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

- uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych

-złożenie dokumentacji z samokształcenia

Zaliczenie z oceną

Warunek dopuszczenia do zaliczenia

-100% obecności, uzyskanie pozytywnych częściowych ocen

Forma zaliczenia ćwiczeń

–odpowiedź ustna oceniająca przyswojenie teoretycznej wiedzy z zakresu obowiązującej tematyki
oraz ocena praktycznych umiejętności nabytych podczas zajęć.



Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Ebelt - Paprotny G., Preis R.: Fizjoterapia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2012;

2 Rosławski A., Skolimowski T.: Technika wykonywania ćwic zeń leczniczych. PZWL, Warszawa, 1987;

3 Zembaty A. (red.) : Kinezyter apia. Tom I. Wydawnictwo KASPER, 2002

4 Zembaty A. (red.) : Kinezyter apia. Tom II. Wydawnictwo KASPER, 2003

5 Ż. Fiodorenko - Dumas, I. Baściuk, B. Bogut, I. Duma s ”Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Milanowska K., „Kinezyterapia”, wyd. PZWL, 2003

2 Nowotny J. ,,Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu,, wyd. AWF Katowice

3 Chaitow L. (red.): Techniki energii mięśniowej. Elsevier Urban & Partner , Wrocław, 2011

4 Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna . T om I . Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2002

5 Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna . T om I I . Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2002.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-9,4b.18-19 - PW: Pływanie korekcyjne, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-9,4b.18-19 - PW: Pływanie korekcyjne, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć PW: Pływanie korekcyjne

Kod zajęć F-j2-9,4b.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 15.0 15.0 2.0

Suma 15.0 15.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć dr Paweł Gąsior



Wymagania (Kompetencje
wstępne)

1. Znajomość podstawy programowej z wychowania fizycznego na niższych szczeblach
edukacyjnych.

2. Znajomość treści realizowanych na kształceniu ruchowym.

3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Założenia i cele zajęć

1. Samodzielne planowanie postępowania korekcyjnego w środowisku wodnym.

2. Znajomość metod, form i środków wykorzystywanych w korekcji wad postawy w
wodzie.

3. Umiejętność diagnostyki i klasyfikowania do odpowiednich grup dyspanseryjnych.

Prowadzący zajęcia dr Paweł Gąsior

Egzaminator/ Zaliczający dr Paweł Gąsior

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
30.0

Udział w wykładach (godz.) 15 15

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
30.0

ECTS:
2.0

godz.:
30.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
15

ECTS:
0

godz.:
15

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1 Wie jakie są przyczyny podstawowych wad postawy i jak
wpływa środowisko wodne na ich korekcję. K_W10 P7S_WG_M2

kolokwium

W2 Wie jakie ćwiczenia zastosować biorąc pod uwagę
dysfunkcję i określony etap ontogenezy. K_W05 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi poprawnie zademonstrować ćwiczenia
stosowane w poszczególnych grupach dyspanseryjnych. K_U02 P7S_UW_M1 test

umiejętności
wykonania
zadania, (U)U2 Potrafi zaplanować ćwiczenia kompensacyjno-

korekcyjne w środowisku wodnym. K_U06 P7S_UW_M2

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Uczestniczy w zajęciach, jest punktualny i przygotowany. K_K01 P7S_KK_M1 ocena
terminowości
realizacji
zadań (K)K2 Wykorzystuje metody pracy w oparciu o pozytywne

interakcje i przekaz. K_K10 P7S_KR_M2

Formy i metody kształcenia

Słowna, poglądowa (pokaz, prezentacja) ścisła, zabawowa, oparta na działaniu praktycznym, kompleksowa.

W nauczaniu ruchu syntetyczna, analityczna i kombinowana

Treści programowe
Wykłady

1. Adaptacja wstępna w środowisku wodnym. (2 godz.)

2. Metody nauczania w technice pływania. (2 godz.)

4. Gry i zabawy zapoznające z wypornością i oddychaniem w wodzie. (4 godz)

5. Zastosowanie ćwiczeń symetrycznych i asymetrycznych w określonych przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa. (3
godz.)

6.  Uwzględnienie poziomu umiejętności pływackich w doborze postępowania korekcyjnego oraz indywidualizacja zajęć w

przypadku zróżnicowania wad w grupie dyspanseryjnej.(4 godz.)

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Organizacja zajęć z pływania i ćwiczeń w wodzie jako elementu postpowania leczniczego w korekcji wad postawy. (2godz.)

2. Budowa zajęć z pływania dla osób z określonymi wadami postawy. (2godz)

3.  Adaptacja do środowiska wodnego układów funkcjonalnych człowieka. (2godz)

4. Pływanie i ćwiczenia w wodzie jako środek terapeutyczny wykorzystujący warunki odciążenia. Wpływ sportowych technik
pływackich na ukształtowanie kręgosłupa i prac wybranych grup mięśniowych. (2godz)

5. Znaczenie ćwiczeń oddechowych w postpowaniu korekcyjnym. (3godz)

6. Gry i zabawy ruchowe oraz przybory dydaktyczne podnoszące efektywność ćwiczeń dla poszczególnych wad postawy.
(3godz)
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7. Zaliczenie końcowe. (1godz)
Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

1.  Udział we wszystkich ćwiczeniach

2.  Udział w kolokwiach egzaminacyjnych

3.  Przygotowanie koncepcji planu korekcji wad postawy w wodzie

4.  Wykonanie zadania (prowadzenie zajęć)

Kryteria oceny kolokwium (zgodnie z Regulaminem Studiów)

od 90% bardzo dobry (5,0);

od 80% dobry plus (4,5);

od 70% dobry (4,0);

od 60% dostateczny plus (3,5);

od 50% dostateczny (3,0);

poniżej 50% niedostateczny (2,0).

Kryteria oceny konspektu: 

Każda składowa konspektu oceniana jest w skali 0-3, dodatkowo wyjście
poza wiedzę podstawową: 2 pkt:

1. Zawartość merytoryczna.

2. Sposób zapisu.

3. Stopień realizacji celu.

4. Wartości praktyczne.

Ocena i punktacja: 0 - 6 pkt.: nd.; 7 - 8 pkt.: dst; 9 pkt.: dst plus; 10 pkt.: db;
11 pkt.: db plus, 12-14 pkt.: bdb

Kryteria oceny wykonania zadania (prowadzenie elementu treningu lub
programowania treningu):

Każda składowa oceniana jest w skali 0-2 pkt:

1. Merytoryczne przygotowanie do prowadzenia.

2. Stopień realizacji celu.

3. Dobór metod, form i środków.

4. Sposób komunikacji.

5. Pokaz i objaśnienie.

6. Asekuracja.

7. Umiejętność dynamicznej adaptacji planu do potrzeb zawodnika. 

Ocena i punktacja: 0 - 6 pkt.: nd.; 7 - 8 pkt.: dst; 9 pkt.: dst plus; 10 pkt.: db;
11 pkt.: db plus, 12-14 pkt.: bdb

Zaliczenie z oceną jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ww
elementów. 

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji



Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

1. Udział we wszystkich zajęciach

2. Zaliczenie testów.

3. Przeprowadzenie zajęć w oparciu o
przygotowany konspekt. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Iwanowski W. (1997). Pływanie korekcyjno –lecznicze w przypadkach bocznych skrzywie krgosłupa. Wyd. Naukowe
Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin.

2. Karpiński R., Karpiński M. (2009),Pływanie. Sport. Zdrowie. Rekreacja. AWF Katowice.

3. Kołodziej J., (1989). Pływanie korekcyjne. AWF Kraków

4. Owczarek S. (1999). Korekcja wad postawy – pływanie i wiczenia w wodzie. WSiP Warszawa.

5. Wilczyński J. (2006). Korekcja wad postawy człowieka. Wyd. Anthropos, Starachowice

Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-1,10-18-19 - Zarządzanie i marketing, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,10-18-19 - Zarządzanie i marketing, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Zarządzanie i marketing

Kod
przedmiotu F-j2-1,10-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 10.0 2.0

Suma 20.0 10.0 2.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

--- Aleksandra Daleki



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza ogólna z egzaminu maturalnego

Założenia i cele
przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi terminami stosowanymi w zarządzaniu, zagadnienia związane z marketingiem,
funkcjonowanie podmiotów na rynku, zarządzanie podmiotami funkcjonującymi na rynku

Zdefiniowanie wszystkich terminów i pojęć z zakresu zarządzania  i marketingu w fizjoterapii. Omawiane
pojęcia poparte są przykładami z praktyki gospodarczej, rozszerzone o analizę przypadku, która pozwala na
zrozumienie podstawowych pojęć, prawidłowości  i problemów zarządzania marketingowego w fizjoterapii.

Prowadzący
zajęcia prof.dr hab. Tadeusz Ambroży

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Tadeusz Ambroży

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
30.0

ECTS:
1.2

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 20 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 10 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0

ECTS:
0.8

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania i
kierowania zespołem terapeutycznym oraz stosowania K_W25 P7S_WK_M3 egzamin

file:///admin/krk/effects/major/detail/2058
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M3


marketingu w dziedzinie fizjoterapii pisemny (W)

Umiejętności

U1
Posiada umiejętność posługiwania się technikami
efektywnego komunikowania się i negocjacji w
zarządzaniu i marketingu

K_U22 P7S_UK_M1
dyskusja,
frekwencja na
zajęciach

Kompetencje społeczne

K1
Potrafi wykazywać przywództwo i przedsiębiorczość,
organizuje pracę zespołu w zakresie zarządzania i
marketingu

K_K09 P7S_KR_M1
dyskusja,
prezentacja
multimedialna

Formy i metody kształcenia

Wykłady i ćwiczenia.

Treści programowe
Wykłady

Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu.

Struktura wewnętrzna organizacji.

Planowanie i organizowanie zadań specjalistycznych w fizjoterapii.

Kontrola w zarządzaniu organizacjami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Style kierowania. Rola motywacji w kierowaniu zachowaniami.

Komunikowanie się i negocjacje.

Marketing w sferze działalności związanej z fizjoterapią

człowieka. 

ćwiczenia

Możliwości i ograniczenia marketingu w sferze ochrony zdrowia.

Analiza pod kątem organizowania jednostki zajmującej się fizjoterapią; zgodnie z zasadami zarządzania i kierowania;

Analiza stosowania marketingu w odniesieniu do sfery związanej z fizjoterapią.

System informacji marketingowej w fizjoterapii
Rodzaje, sposoby i zasady planowania pracy fizjoterapeuty.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

Test pisemny:

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena z testu (pracy) pisemnej, obecność oraz aktywność na zajęciach.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Perenc J., Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,

file:///admin/krk/effects/major/detail/2080
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Szczecin 2008

2 Ambroży T., Korzeniowski L. F., Podstawy zarządzania, podręcznik dla studentów kształcących się w zakresie sportu i
turystyki, EAS Kraków 2013

3 Kotler Ph., Marketing, dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003.

2 Korzeniowski L. F.,, Podstawy zarządzania organizacjami, EAS Kraków

3 Rudawska I., Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin, 2005.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-6,11.18-19 - Praktyka śródroczna cz.II z podstaw klinicznych fizjoterapii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-6,11.18-19 - Praktyka śródroczna cz.II z podstaw klinicznych fizjoterapii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka śródroczna cz.II z podstaw klinicznych fizjoterapii

Kod zajęć F-j2-6,11.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 0 120.0 4.0

Suma 0 120.0 4.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

umiejętność przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu kinezyterapii; znajomość doboru zabiegów
fizykoterapeutycznych, znajomość podstaw klinicznych z zakresu dysfunkcji narządu ruchu oraz chorób
wewnetrznych.

Założenia i cele
zajęć

Zapoznanie się z zadaniami fizjoterapeuty w różnych oddziałach jednostek służby zdrowia. Obserwacja
zabiegów rehabilitacyjnych. Zapoznanie się z procesem gromadzenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu
procesu terapii w różnych jednostkach chorobowych. Obserwacja warsztatu pracy fizjoterapeuty.Pod
kierunkiem opiekuna praktyk: - ocena stanu pacjenta w różnych jednostkach chorobowych, - prowadzenie
usprawniania ruchowego i zabiegów fizjoterapeutycznych - gromadzenie i prowadzenie dokumentacji
przebiegu procesu terapii w różnych jednostkach chorobowych.

Po konsultacji i akceptacji opiekuna praktyk: - samodzielna ocena stanu pacjenta w różnych jednostkach
chorobowych, - samodzielne prowadzenie postępowania usprawniającego - samodzielne gromadzenie i
prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu terapii w różnych jednostkach chorobowych.

Rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie postępowania fizjoterapeutycznego w różnych
jednostkach chorobowych. Planowanie i przeprowadzanie leczenia rehabilitacyjnego ze względu na cele
pośrednie i bezpośrednie w różnych jednostkach chorobowych. Praca fizjoterapeuty w zespole
interdyscyplinarnym. Samodzielna praca studenta według autorskiego programu po akceptacji opiekuna
praktyk.

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający dr Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
120.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 120 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
120.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0



Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Student definiuje role i zadania fizjoterapeuty w różnych
placówkach służby zdrowia. K_W20 P7S_WK_M4 odpowiedź, (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Student wykorzystuje poznane modele i metody
fizjoterapeutyczne podczas planowania i
przeprowadzania procesu terapeutycznego.

K_U02 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Student współpracuje dla potrzeb terapii z innymi
członkami zespołu terapeutycznego, potrafi ocenić
jakość działań fizjoterapeutycznych.

K_K02 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

praktyka kliniczna - praca z pacjentem, praca w grupach, praca pod obserwacją

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
praktyki zawodowe

1. Zapoznanie się z praca fizjoterapeuty w warunkach klinicznych na różnych oddziałach.

2. Praca z pacjentem na różnych oddziałach klinicznych oraz gabinetach fizjoterapeutycznych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria

Efekt kształcenia 1 - Na ocenę 3 Student z pomocą opiekuna praktyk definiuje role i zadania fizjoterapeuty w
różnych placówkach służby zdrowia. Na ocenę 4 Student z niewielką pomocą opiekuna praktyk definiuje role i
zadania fizjoterapeuty w różnych placówkach służby zdrowia. Na ocenę 5 Student samodzielnie definiuje role i
zadania fizjoterapeuty w różnych placówkach służby zdrowia. 

Efekt kształcenia 2 - Na ocenę 3 Student z pomocą opiekuna praktyk wykorzystuje poznane modele i metody
fizjoterapeutyczne podczas planowania i przeprowadzania procesu terapeutycznego. Na ocenę 4 Student z

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M4
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file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


oceny
efektów
uczenia się
osiągniętych
przez
studenta

niewielką pomocą opiekuna praktyk wykorzystuje poznane modele i metody fizjoterapeutyczne podczas
planowania i przeprowadzania procesu terapeutycznego. Na ocenę 5 Student samodzielnie wykorzystuje
poznane modele i metody fizjoterapeutyczne podczas planowania i przeprowadzania procesu
terapeutycznego. 

Efekt kształcenia 3 - Na ocenę 3 Z pomocą opiekuna praktyk współpracuje dla potrzeb terapii z innymi
członkami zespołu terapeutycznego i potrafi ocenić jakość działań fizjoterapeutycznych. Na ocenę 4 Z
niewielką pomocą opiekuna praktyk współpracuje dla potrzeb terapii z innymi członkami zespołu
terapeutycznego i potrafi ocenić jakość działań fizjoterapeutycznych. Na ocenę 5 Samodzielnie współpracuje
dla potrzeb terapii z innymi członkami zespołu terapeutycznego i potrafi ocenić jakość działań
fizjoterapeutycznych.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie praktyki przez bezpośredniego opiekuna
praktyki w placówce medycznej. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Brak danych
Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady
i forma
odbywania
praktyk
zawodowych

Wymiar, zasady i formę odbywania, organizowania, nadzorowania i zaliczania praktyk zawodowych określa
program studiów dla danego kierunku i poziomu studiów oraz wewnętrzny regulamin praktyk dla danego
Instytutu lub jednostki wspólnej, zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu lub jednostki wspólnej, w
przypadku jeżeli taki regulamin jest wprowadzony. 



Przedmiot: F-j2-5,3.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w pulmonologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-5,3.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w pulmonologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w pulmonologii

Kod zajęć F-j2-5,3.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć dr Jarosław Prusak

Wymagania (Kompetencje wstępne)
Wiedza i umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii.
Wiedza i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu

Zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami współczesnych metod
diagnostycznych i
terapeutycznych wykorzystywanych w fizjoterapii w pulmonologii.



Założenia i cele zajęć

Przygotowanie studenta do bezpiecznej i wszechstronnej pracy z pacjentem z
wykorzystaniem
różnych metod terapeutycznych stosowanych w pulmonologii.
Doskonalenie umiejętności odpowiedniego doboru metod
fizjoterapeutycznych oraz oceny
przeciwwskazań do prowadzonego postępowania terapeutycznego w
zależności od jednostki
chorobowej i stanu funkcjonalnego w zakresie pulmonologii.

Prowadzący zajęcia dr hab. Zbigniew Doniec,
dr Jarosław Prusak

Egzaminator/ Zaliczający dr hab. Zbigniew Doniec,
dr Jarosław Prusak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
33.0

godz.:
33.0

Udział w wykładach (godz.) 10 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 2

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
15.0

godz.:
15.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 2

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 3

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
48.0

ECTS:
2.0

godz.:
48.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
6

ECTS:
2

godz.:
6

ECTS:
2

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie



W1
Potrafi analizować patogenezę, objawy kliniczne i
przebieg różnych schorzeń w aspekcie doboru
optymalnych metod pracy z pacjentami w pulmonologii.

K_W03 P7S_WG_M1
sporządzanie
wykresów, (W),
odpowiedź, (W),
udział w dyskusji,
(W), referat, (W),
prezentacja (W),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U),
egzamin pisemny
(W), frekwencja
na zajęciach

W2 Posiada poszerzoną wiedzę konieczną do wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych w pulmonologii. K_W08 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę dolegliwości i
proponować program terapii w pulmonologii K_U01 P7S_UW_M1

udział w dyskusji,
(W), test
umiejętności
wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U),
dyskusja

U2

Rozwija posiadane umiejętności ruchowe i sprawność
fizyczną niezbędną dla poprawnego demonstrowania i
przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u pacjentów w
pulmonologii.

K_U02 P7S_UW_M1

U3

Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjąć
współpracę z zespołem terapeutycznym w całościowej
opiece nad pacjentem w pulmonologii.

K_U10 P7S_UW_M5

U4 Potrafi dopasować odpowiednio model postępowania
fizjoterapeutycznego u pacjentów w pulmonologii. K_U11 P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Ma świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia permanentnego. K_K01 P7S_KK_M1 ocena

wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), projekt i jego
prezentacja
połączona z
dyskusją

K2
Potrafi określić mocne i słabe strony swoich możliwości
oraz wie kiedy powinien korzystać z pomocy ekspertów
w dziedzinie pulmonologii.

K_K02 P7S_KK_M1

K3

Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz realizacji programu usprawniania w
pulmonologii. Postępuje zgodnie z zasadami pracy
wysokiej jakości w sposób przemyślany.

K_K08 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład problemowy, ćwiczenia kliniczne, dyskusja panelowa, burza mózgów, pokaz,
prezentacja multimedialna, film dydaktyczny.

Treści programowe

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
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file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1
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file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KR_M1


Wykłady

1. Znaczenie diagnostyki w pulmonologii. Ogólny zarys metod badawczych. Bronchoskopia. Spirometria –
bodypletyzmografia. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Próby wysiłkowe. Próby sprawnościowe.
2. Programowanie rehabilitacji. Rehabilitacja w POCHP, astmie oskrzelowej, rozedmie płuc. Rehabilitacja po
zabiegach torakochirurgicznych. Rehabilitacja w gruźlicy płuc. Zasady leczenia i rehabilitacji w raku płuc.
Postępowanie leczniczo – rehabilitacyjne w chorobach opłucnej.
3. Monitorowanie procesu rehabilitacji oraz ocena rezultatów. Kwalifikacja pacjentów do rehabilitacji
ambulatoryjnej i domowej. Inwalidztwo oraz orzekanie rentowe w chorobach płuc.

Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia kliniczne,
ćwiczenia

1. Rodzaje badań służących do zakwalifikowania pacjenta do określonego programu rehabilitacji i do oceny
skuteczności stosowanych programów: badanie podmiotowe i przedmiotowe, ocena psychospołeczna, skale
duszności, testy spirometryczne, bodypletyzmografia, testy sprawnościowe, testy wysiłkowe, gazometria, analiza
zdjęć RTG i TK.
2. Ogólne zasady programowania i przeprowadzania rehabilitacji oddechowej w poszczególnych schorzeniach
układu oddechowego (gruźlica płuc, POCHP, astma oskrzelowa, rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli, zabiegi
torakochirurgiczne, choroby śródmiąższowe płuc, choroby nowotworowe płuc, zapalenie płuc, choroby opłucnej –
odma opłucnowa, wysiękowe zapalenia opłucnej, ropniaki opłucnej).
3. Rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w pulmonologii (trening fizyczny, trening mięśni
oddechowych, ćwiczenia oddechowe, drenaż drzewa oskrzelowego i zabiegi wspomagające drenaż, aparaty do
drenażu drzewa oskrzelowego, aerozoloterapia, edukacja pacjenta).

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta
60-70% dst; 71-75% +dst; 76-80% db; 81-90% +db;
91-
100% bdb

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia
do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Student dopuszczony do egzaminu po
uzyskaniu pozytywnych ocen z
zaliczenia cząstkowych testów pisemnych,
wypowiedzi ustnych, prezentacji multimedialnej dot. wskazanej
jednostki chorobowej - diagnostyki i postępowania,
zaprezentowania i oddania pracy
samokształceniowej/opisu przypadku pacjenta, rozwiązania zadań
problemowych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Włoch T., Bromboszcz J. (red): Rehabilitacja pulmonologiczna. Wytyczne AACVPR do programów rehabilitacji
pulmonologicznej. Wyd. Elipsa-JAIM, Kraków 2012.

2 Kwolek A. (red): Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego [w:] Rehabilitacja medyczna, tom II, Wyd. Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2013.

3 Choroby układu oddechowego [w:] Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków
2019.

4 Durmała J.: Rehabilitacja pacjentów z chorobą płuc [w]: Antczak A (red): Wielka Interna Pulmonologia tom II; Medical
Tribune Polska, Warszawa 2011.

5 Orlik T. Rehabilitacja chorych na mukowiscydozę. Frel. Nowy Dwór Maz. 2014.

Wykaz literatury uzupełniającej



Lp. Pozycja

1 Pirożyński M. Praktyczne aspekty nebulizacji. Alfa medica Press. Bielsko Biała, 2013.

2 Kowalski J., Koziorowski A., Radwan L (red): Ocena czynności płuc w chorobach układu oddechowego. Borgis, Warszawa,
2004.

3 Doboszyńska A. Rehabilitacja pulmonologiczna [w:] Rehabilitacja medyczna (red), Kiwerski J., Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa, 2007.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----

Przedmiot: F-j2-6,9b.18-19 - Przedmiot do wyboru:Medycyna fizykalna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-6,9b.18-19 - Przedmiot do wyboru:Medycyna fizykalna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Przedmiot do wyboru:Medycyna fizykalna

Kod zajęć F-j2-6,9b.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć dr Jolanta Dudek

Wymagania (Kompetencje wstępne) -----

Założenia i cele zajęć -----



Prowadzący zajęcia dr Jolanta Dudek

Egzaminator/ Zaliczający dr Jolanta Dudek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
26.0

godz.:
26.0

Udział w wykładach (godz.) 5 5

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
10.0

godz.:
10.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
36.0

ECTS:
1.0

godz.:
36.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
0

godz.:
20

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna i rozumie działanie nowoczesnych czynników
fizykalnych w zależności od patogenezy i objawów
klinicznych i przebiegu różnych schorzeń różnych
schorzeń w kontekście działania nowoczesnych i
skutecznych form energii zewnętrznej.

K_W13 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), udział w
dyskusji, (W)

Umiejętności: student potrafi

bezpośrednia
ocena wykonania

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


U1

Potrafi wykonywa c zabiegi fizykalne z zastosowaniem
nowoczesnych metod fizykalnych w terapii osób z
różnymi dysfunkcjami narządu ruchu i innych narządów
czy układów, w różnym wieku

K_U04 P7S_UW_M1

zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Posiada umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe
życie w celu rozszerzenia kompetencji i utrzymania
statusu fizjoterapeuty

K_K01 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład - monograficzny, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia praktyczne, konfersacyjne, 

Treści programowe
Wykłady

Wykłady

1. Znaczenie czynników fizykalnych w kompleksowym postępowaniu leczniczym. Efekty i poziomy oddziaływania czynników
fizykalnych. Nowoczesne koncepcje określające rolę czynników fizykalnych w przyspieszeniu procesu zdrowienia. Mechanizm
działania i efekty terapeutyczne nowoczesnych metod fizykalnych:  terapia energotonowa, magnetostymulacja , ledoterapia,
diatermia długofalowa-częstotliwość radiowa, głęboka stymulacja magnetyczna, rezonans stochastyczny.

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Oznaczanie progu czucia, progu ruchowego oraz granic tolerancji. Lokalizacja nerwów obwodowych i punktów motorycznych
za pomocą prądów TENS. Dobór parametrów w zależności o natężenia bólu w skali VAS, rozmieszczenie elektrod w zależności
od lokalizacji bólu.

2. Terapia energotonowa, magnetostymulacja Viofor + ledoterapia, pole elektromagnetyczne o wysokiej indukcji [SIS, SALUS
TALENT], fala radiowa [TECAR], rezonans stochastyczny w praktyce fizjoterapeutycznej

3. Stymulacja mięśni osłabionych [NMES] za pomocą prądów niskiej i średniej częstotliwości - ćwiczenia
praktyczne. Elektroterapia w zmniejszaniu spastyczności – ćwiczenia praktyczne. Światło widzialne – naświetlanie kąpiel
w kolorach i lokalne- ćwiczenia praktyczne.

4. Terapia skojarzona [ultradźwięki + elektroterapia]. Czynniki fizykalne w procesie gojenia tkanek. Dobór czynników
fizykalnych w zależności od rodzaju tkanki, dobór parametrów w zależności od fazy gojenia tkanek.

5. Programowanie terapii za pomocą czynników fizykalnych w wybranych jednostkach chorobowych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

na ocenę 3 50% wszystkich efektów

na ocenę 3,5  60% wszystkich efektów

na ocenę 4  70% wszystkich efektów

na ocenę 4,5  80% wszystkich efektów

na ocenę 5,0  90% wszystkich efektów

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie teoretyczne: kolokwium,
zaliczenie

praktyczne: dobór programu terapii i
wykonanie zabiegu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Robertson V, Ward A, Low J, Reed A.Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne.Wyd. Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2009

2 Materiały dydaktyczne przygotowane przez dr J. Dudek

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

3. Bauer A, Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Markmed Rehabilitacja. Ostrowiec
Świętokrzyski 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-3,21,18-19 - Praktyka śródroczna cz. I w pracowni kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, F-J2-



Przedmiot: F-j2-3,21,18-19 - Praktyka śródroczna cz. I w pracowni kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, F-J2-
18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka śródroczna cz. I w pracowni kinezyterapii, fizykoterapii i masażu

Kod zajęć F-j2-3,21,18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 0 120.0 4.0

Suma 0 120.0 4.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Wymagania
(Kompetencje Wiedza z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii i masażu Wiedza z zakresu rehabilitacji w chorobach

wewnętrznych i schorzeniach i urazach układu ruchu.



wstępne)

Założenia i cele
zajęć

Charakteryzowanie mechanizmów powstawania zjawisk biofizycznych. Omówienie roli skóry jako narządu i
receptora bodźców fizykalnych. Rozróżnianie okolic ciała i określać topografię narządów, rozumieć
współzależności układów dla potrzeb kinezyterapii. Odróżniać funkcjonowanie narządów zdrowych od
uszkodzonych i chorych. Reagowanie na zachowanie pacjenta dostrzeganie jego problemów
psychospołecznych. Obserwowanie, prawidłowe ocenianie i interpretowanie reakcji pacjenta w czasie
masażu. Przygotowanie stanowiska pracy, znajomość zakresu obowiązków, przestrzeganie przepisów bhp i
p/poż. Komunikowanie się z pacjentem, z grupą i zespołem terapeutycznym. 

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
120.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 120 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
120.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
120

ECTS:
4

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1
Wie jak opisywać objawy, przyczyny oraz rozumie
mechanizm procesów patologicznych zachodzących w
tkankach i układach organizmu człowieka

K_W09 P7S_WG_M2

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi właściwie wykorzystać różne formy aktywności
w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu
procesów opanowania umiejętności ruchowych

K_U06 P7S_UW_M2
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
Umie prowadzić dokumentację w fizjoterapii poprzez
wprowadzenie danych i uzyskanie informacji oraz
sporządzenie opisu efektów zabiegów.

K_U15 P7S_UW_M3

U3
Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjąć
współpracę z zespołem terapeutycznym.

K_U21 P7S_UK_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Jest gotowy rozwijać ustawicznie swoją sprawność i
aktywność niezbędna do wykonywania zadań
zawodowych,podnosi prestiż zawodu fizjoterapeuty i
właściwe pojętą solidarność zawodową.

K_K08 P7S_KR_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Pokaz, studium przypadku.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
praktyki zawodowe

PRAKTYKA W DZIALE FIZYKOTERAPII 1. Zapoznanie z pracą, zakresem obowiązków. Poznanie przepisów bhp wobec siebie,
pacjenta i współpracowników. Aparaty do zabiegów fizykalnych. 2. Charakterystyka i rodzaje czynników fizykalnych oraz
oddziaływanie na poszczególne narządy i układy. 3. Poznanie aparatury do zabiegów fizykalnych znajomość wskazań i
przeciwwskazań na podstawie znajomości właściwości fizycznych i chemicznych stosowanych bodźców. 4. Stosowanie technik
w zakresie działania czynników fizykalnych zgodnie z zasadami oraz dobieranie odpowiedniej aparatury. 5. Przygotowanie
pacjenta do wykonywanych zabiegów zakresu wodolecznictwa, obserwacja i interpretacja reakcji pacjenta w czasie zabiegów.

 W DZIALE KINEZYTERAPII 1. Doskonalenie umiejętności badania narządu ruchu pacjenta. 2. Samodzielne dobieranie ćwiczeń
poprawiających sprawność fizyczną. 3. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń indywidualnych – metodyka
prowadzenia. 4. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń indywidualnych w systemie bloczkowo - ciężarkowym.
5. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń koordynacji, równowagi, izometrycznych.

 W DZIALE MASAŻU 1. Zapoznanie z topografią i specyfiką oddziałów. Poznanie zadań zespołu, zasady współpracy z kolegami
i przełożonymi. Zakres obowiązków, bhp wobec siebie i pacjenta. 2. Stosowanie różnych technik masażu klasycznego. 3.
Utrwalenie masażu klasycznego pacjenta. 4. Utrwalenie masażu segmentarnego – obserwacja i interpretacja reakcji pacjenta. 5.
Utrwalenie i doskonalenie innych metod masażu. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

1.Organizacja pracy - dokładna 2punkty - częściowo dokładna 1punkt - niedokładna 0 punktów 

2.Samodzielność przy wykonywaniu czynności - samodzielna 2 punkty - częściowo samodzielna 1punkt - z dużą

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M3
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KR_M1


Kryteria
oceny
efektów
uczenia się
osiągniętych
przez
studenta

pomocą 0 punktów 

3. Sprawność studenta podczas realizacji zadania - właściwa 2punkty - częściowo właściwa 1 punkt -
niewłaściwa 0 punktów 

4. Dobór metod , technik i środków - właściwy 2 punkty - częściowo właściwy 1 punkt - niewłaściwy 0
punktów 

5. Umiejętności korzystania z dokumentacji - dokładna 2 punkty - częściowo dokładna 1 punkt - niedokładna 0
punktów 

6. Komunikowanie się z pacjentem, nawiązywanie kontaktu - poprawne i samodzielne 2 punkty - z pomocą 1
punkt - niepoprawne 0 punktów 

7. Przestrzeganie BHP - prawidłowe 2 punkty - częściowo prawidłowe 1 punkt - nieprawidłowe 0 punktów 

8. Postawa i zachowanie - właściwa 2 punkty - częściowo właściwa 1 punkt - niewłaściwa 0 punktów 

Punktacja: 16 - 15 punktów = b. dobry 14 punktów = plus dobry 13 - 12 punktów = dobry 11 punktów = plus
dostateczny 10 - 9 punktów = dostateczny

Kryteria oceny efektów uczenia się w zakresie wiedzy weryfikowanych podczas egzaminu /sprawdzianu
ustnego/pisemnego- ocena punktowa (0-3 pkt ) 

bardzo dobry (5,0)- student udziela całkowicie wyczerpującej i prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie,
swobodnie posługuje się poprawnym merytorycznie językiem naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej
aktualną wiedzę medyczną, wykazuje się łatwością w rozwiązywaniu problemów wynikających z zadania,
umiejętnie łączy wiedzę z różnych dziedzin naukowych, wykazuje się oryginalnością własnych przemyśleń. plus
dobry (4,5) - student udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, posługuje Kryteria oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez studenta się językiem naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej aktualną
wiedzę medyczną, rozwiązuje problemy wynikające z zadania, łączy wiedzę z kilku dziedzin naukowych. dobry
(4,0) – student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość wymaganych treści,
dopuszczalne są nieliczne błędy w odpowiedzi (drugorzędne z punktu widzenia tematu), posługuje się aktualna
wiedzą medyczną wymagającą niewielkiego uzupełnienia, odpowiedź jest poprawna pod względem języka
naukowego, trafność rozpoznawania problemów wymagająca niewielkiej poprawy, w odpowiedzi powinny być
zawarte samodzielne wnioski studenta. plus dostateczny (3,5) - student udziela zasadniczo samodzielnej
odpowiedzi, która zawiera większość wymaganych treści, popełnia nieliczne, pierwszoplanowe błędy w
odpowiedzi, student zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować oraz wyłonić najważniejsze problemy,
posługuje się wiedzą medyczną nie zawsze aktualną, w odpowiedzi uwzględnia wiedzę tylko z danej dziedziny,
popełnia błędy w posługiwaniu się językiem naukowym, wymaga pomocy w wyciąganiu wniosków dostateczny
(3,0)– student udziela odpowiedzi zawierającej część wymaganych informacji, popełniając błędy, ale z pomocą
nauczyciela koryguje swoją odpowiedź, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej
prezentowania, student zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na
postawione pytanie niedostateczny(2,0)-przy uzyskaniu w danym kryterium punktu 1 i 0 student nie zalicza
efektu kształcenia.

 Kryteria oceny efektów w zakresie umiejętności weryfikowanych podczas egzaminu /sprawdzianu
praktycznego (0-3 pkt) bardzo dobry- (5,0) - samodzielne i precyzyjne: wyjaśnienia cel i istotę zabiegu,
przygotowanie ( psychiczne i fizyczne ) pacjenta, , przestrzeganie zasad wykonywania zabiegu w sytuacjach
typowych i trudnych, dokładne i sprawne wykonanie zabiegu w sytuacjach i typowych i trudnych, samodzielna i
szybka reakcja na objawy powikłań, dokładne przestrzeganie przepisów bhp w sytuacjach trudnych i typowych,
samodzielne dbanie o bezpieczeństwo, poprawne nawiązanie kontaktu , opiekuńczość, samodzielne, poprawne
udokumentowanie zabiegu. plus dobry (4,5) samodzielne i nieprecyzyjne wyjaśnienie celu i istoty zabiegu,
samodzielne i poprawne przygotowanie pacjenta w sytuacjach typowych, przestrzeganie zasad w sytuacjach
typowych, przestrzeganie zasad po ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu pracy, prawidłowa
reakcja na błędy, samodzielne zapobieganie najistotniejszym powikłaniom, dokładne przestrzeganie przepisów
bhp w sytuacjach typowych, samodzielne dbanie o bezpieczeństwo, opiekuńczość, komunikacja słowna w pełni
realizowana, samodzielne i poprawne udokumentowanie zabiegu. dobry(4,0)- nieprecyzyjne wyjaśnienie celu i
istoty zabiegu, w większości samodzielne przygotowanie pacjenta w sytuacjach typowych, przygotowanie
zestawu po ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu, samodzielne i dokładne przestrzeganie zasad w
sytuacjach typowych, przestrzeganie zasad po ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu, prawidłowa
reakcja na błędy, wykonanie. Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta zabiegu po
ukierunkowaniu przez nauczyciela, samodzielne dbanie o bezpieczeństwo, opiekuńczość, komunikacja słowna
w pełni realizowana, dokumentowanie wykonania zabiegu po przypomnieniu. plus dostateczny (3,5)- określenie
celu i istoty zabiegu z pomocą nauczyciela, przygotowanie pacjenta do zabiegu po ukierunkowaniu przez
nauczyciela, przygotowanie zestawu przy częściowej pomocy opiekuna z ramienia zakładu, przestrzeganie
zasad po ukierunkowaniu przez nauczyciela, reagowanie na błędy aseptyczne po zwróceniu uwagi przez



nauczyciela, zapobieganie powikłaniom po ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu, ubogi kontakt z
pacjentem, dbanie o bezpieczeństwo, mała opiekuńczość, dokumentowanie wykonania zabiegu po
ukierunkowaniu, dostateczny(3,0)- brak pełnej znajomości celu i istoty zabiegu mimo ukierunkowania przez
nauczyciela, przygotowanie pacjenta do zabiegu pod kontrolą nauczyciela, przygotowanie zestawu pod stała
kontrolą opiekuna z ramienia zakładu, nie przestrzeganie zasad mimo ukierunkowania przez nauczyciela, brak
znajomości zasad postępowania aseptycznego mimo ukierunkowania, zapobieganie powikłaniom po
ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu, mało opiekuńczości i inicjatywy w nawiązywaniu kontaktu
z pacjentem, nie udokumentowanie wykonania zabiegu lub tylko pod kontrolą. niedostateczny(2,0) -
nieznajomość celu i istoty zabiegu mimo ukierunkowania przez nauczyciela, niewłaściwe przygotowanie
pacjenta do zabiegu pod kontrolą nauczyciela, niepoprawne przygotowanie zestawu pomimo ukierunkowania
przez nauczyciela, nie przestrzeganie zasad mimo ukierunkowania przez opiekuna z ramienia zakładu,
nieznajomość zasad postępowania fizjoterapeutycznego mimo ukierunkowania, brak zapobiegania powikłaniom
po ukierunkowaniu przez opiekuna z ramienia zakładu, brak opiekuńczości i inicjatywy w nawiązywaniu
kontaktu z pacjentem, udokumentowanie wykonania zabiegu tylko pod kontrolą.

Kryteria do oceny kompetencji społecznych; Suma - Punktacja nauczyciela 0-3pkt. i punktacja studenta 0-
3pkt. Punktacja: 3 pkt. – uzyskuje student, który zawsze przestrzega kompetencje społeczne i charakteryzuje
się wysokim poziomem kompetencji społecznych 2 pkt. – uzyskuje student, który czasami przestrzega
kompetencji społecznych 1pkt. – uzyskuje student, który nie często przestrzega kompetencji społecznych 0
pkt. – uzyskuje student, który nigdy nie przestrzega kompetencji społecznych Jeśli student z jakiejkolwiek
kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia z zajęć
praktycznych.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Podstawą otrzymania zaliczenia jest zrealizowanie programu praktyki oraz 

a/ obecność 100% 

b/ uczestniczenie i omówienie zajęć 

c/ udokumentowanie odbytych zajęć w dzienniku praktyk. 

Podstawą otrzymania zaliczenia jest udokumentowanie w dzienniczku
praktyk przeprowadzonej terapii. Szybkość podejmowania decyzji, , czas i
tempo działania. 

Studenci powinni się wykazać: 

· punktualnością na zajęciach 

· wymaganym pełnym umundurowaniem 

· aktywnością i zainteresowaniem w trakcie zajęć

· empatią i zrozumieniem dla pacjenta (opinia opiekuna praktyk)

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Kinezyterapia tom 1 -2 (komplet) Andrzej Zembaty Kasper, 2002

2. Rehabilitacja medyczna (tom 2) Andrzej Kwolek Edra Urban & Partner, 2013

3. Masaż - Zborowski komplet 6 tomów Adam Zborowski AZ, 2012

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Rehabilitacja - nauka chodu Marcin Rosiński PZWL, 2015

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych



Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----

Przedmiot: F-j2-2,11-18-19 - Psychologia kliniczna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,11-18-19 - Psychologia kliniczna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna

Kod przedmiotu F-j2-2,11-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 10.0 15.0 1.0

Suma 10.0 15.0 1.0

Poziom studiów II stopnia

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
przedmiotu dr Anna Baranowska-Wolnicka

Wymagania (Kompetencje wstępne) Brak

Założenia i cele przedmiotu

1. Zapoznanie z elementarnymi trudnościami i zaburzeniami przejawianymi przez
pacjenta.

2. Umiejętność wzbudzania i podtrzymywania motywacji własnej i pacjenta.



3. Rozwija umiejętności  empatii potrzebne do właściwego wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty.

Prowadzący zajęcia dr Anna Baranowska-Wolnicka

Egzaminator/ Zaliczający dr Anna Baranowska-Wolnicka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
25.0

ECTS:
1

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
5.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 2 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 1 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Formy i metody kształcenia

wykład, dyskusja

Treści programowe
Wykłady

Wykłady ;



1. Psychopatologia.

2. Natura zaburzeń psychicznych.

3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

4. Główne typy zaburzeń psychicznych.

5. Pojęcie normy w psychologii.

6. Podstawowa terminologia stosowana w psychologii klinicznej.

7. Terapia.

8. Kontekst terapeutyczny.

9., 10.: Rodzaje terapii: psychodynamiczne, behawioralne, poznawcze.

11., 12.: Rodzaje terapii c. d. : egzystencjalno-humanistyczne, biomedyczne.

13. Czynniki warunkujące skuteczność terapii.

14. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii ogólnej: stres, flustracja, inteligencja.

15. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii ogólnej
ćwiczenia

Korzystanie z tematyki wykładów w trakcie zajęć praktycznych - studium przypadku.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych
efektów kształcenia

kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db;
81-90% +db; 91-100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i przedstawienia prezentacji z zakresu
psychologii ogólnej, różnicowej.

Zaliczenie egzaminu pisemnego.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Zimbardo P. D., 2002, Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN 2. Knapp H., 2009, Komunikacja w terapii.
Wydawnictwo Naukowe PWN 3. Makara- Studzińska M., 2012, Komunikacja z pacjentem. Wydawnictwo Czelej 4.
Kwiatkowska A., Krajewska- Kułak E., Panka W., 2003, Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo
Czelej.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Tomska J., 2012, Okiem pacjenta. Medycyna praktyczna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-4,16-18-19 - Diagnostyka fizjologiczna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,16-18-19 - Diagnostyka fizjologiczna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka fizjologiczna

Kod zajęć F-j2-4,16-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 15.0 1.0

Suma 5.0 15.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

dr Dawid Mucha

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza w zakresie anatomii, fizjologii, biochemii



Założenia i cele
zajęć

Posiada wiedzę o funkcjonowaniu poszczególnych układów fizjologicznych organizmu człowieka na
różnym etapie rozwoju ontogenezy, a także różnych stanach aktywności fizycznej i po wysiłku.
Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu pomiarów krążeniowo-oddechowych i na tej podstawie umie
ocenić sprawność funkcjonalną organizmu pacjenta.

Zna podstawowe metody tworzenia testów laboratoryjnych wykorzystywanych w fizjoterapii.
Posiada podstawowe umiejętności analizy
i interpretacji wyników testów wysiłkowych oraz wybranych wskaźników w organizmie człowieka.

Prowadzący zajęcia dr Dawid Mucha

Egzaminator/
Zaliczający dr Dawid Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0

Udział w egzaminie (godz.) 5 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
16.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 3 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 3 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
46.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student biegle zna podstawowe pojęcia o
funkcjonowaniu układów fizjologicznych organizmu
człowieka. K_W11 P7S_WG_M2

sporządzanie
projektów, (W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


Umiejętności: student potrafi

U1 Student biegle objaśnia współdziałanie układów
fizjologicznych organizmu człowieka. K_U08 P7S_UW_M1,

P7S_UW_M2

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

U2 Student precyzyjnie i szybko wykonuje pomiar
podstawowych wskaźników fizjologicznych. K_U11 P7S_UW_M5

U3
Student bezbłędnie przeprowadza badania oraz
precyzyjnie interpretuje wyniki, formułuje stosowne
wnioski i sporządza raport z ćwiczeń laboratoryjnych.

K_U01 P7S_UW_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Ma świadomość jak ważne jest zdrowie fizyczne i
promuje pozytywne postawy dotyczące aktywności
fizycznej w społeczeństwie.

K_K02 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjno – problemowy z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. C�wiczenia - dyskusja dydaktyczna,
rozmowa, prezentacja multimedialna, praca w grupach.

Treści programowe
Wykłady

Przyczyny zmęczenia mięśni. Energetyka pracy mięśniowej.
Rodzaje włókien mięśniowych i ich charakterystyka. Opóźniony ból mięśniowy - przyczyny i profilaktyka. 3. Wpływ
wysiłku fizycznego na układ nerwowy, mięśniowy i skład krwi.
Całkowita pojemność płuc i jej składowe. Wentylacja minutowa płuc. Regulacja oddychania.
Rodzaje hipoksji. Wpływ obniżonego i podwyższonego ciśnienia powietrza na organizm człowieka.
Wydolność fizyczna. Metody oceny. Wpływ regularnej aktywności fizycznej i bezczynności ruchowej na organizm
człowieka.
Zmiany parametrów układu oddechowego i krążenia podczas wysiłku o stałej i stopniowo wzrastającej intensywności.
Deficyt i dług tlenowy. Martwy punkt i drugi oddech.
Maksymalny pobór tlenu i maksymalna moc anaerobowa jako wskaźniki wydolności aerobowej i anaerobowej.
Zmiany wydolności tlenowej i beztlenowej w wieku rozwojowym.Dymorfizm płciowy w poziomie wydolności
fizycznej.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Organizacja zajęć. Przepisy BHP obowiązujące podczas ćwiczeń z fizjologii. Pozycje literatury obowiązkowej i
uzupełniającej. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu.
Fizjologiczne podłoże rozgrzewki. Zmęczenie i wypoczynek.
Badanie maksymalnej mocy mięśniowej - wybrane testy.
Wskaźniki biochemiczne krwi: stężenie mleczanu, równowaga kwasowo-zasadowa, objętość osocza i ich zmiany pod
wpływem wysiłków fizycznych o różnej intensywności.
Pomiar ciśnienia krwi. Sposoby oznaczania częstości skurczów serca. Wpływ wysiłku na częstość tętna i ciśnienie
tętnicze.
Podstawowe parametry układu oddechowego. Spirometria – badanie pojemności życiowej płuc i jej składowych.
Próba duszności – badanie pojemności odruchowej płuc.
Badanie wentylacji minutowej płuc i jej składowych. Maksymalna wentylacja dowolna. Analiza składu powietrza
wydechowego.
Badanie wydolności fizycznej - wybrane testy.
Terenowe testy oceny wydolności tlenowej – test Coopera, test wahadłowy.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Kryteria dla kolokwium/zaliczenia pisemnego:

od 90% bardzo dobry (5,0)
od 80% dobry plus (4,5)
od 70% dobry (4,0)
od 60% dostateczny plus (3,5) od 50% dostateczny
(3,0) 
poniżej 50% niedostateczny (2,0)

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Praktyczne zaliczenie wybranego tematu
prezentacji.

Aktywna postawa w czasie zajęć.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 J. Górski — Fizjologia Człowieka, Warszawa, 2010, PZWL

2 W. F. Ganong — Fizjologia, Warszawa, 2009, PZWL

3 H.D. Halicka-Ambroziak — Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego, Warszawa, 2004,
AWF Warszawa

4 S. Silbernagl, A. Despopoulos — Ilustrowana fizjologia człowieka, Warszawa, 2007, PZWL

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 J. Górski — Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Warszawa, 2006, PZWL

2 R.Kubica — Główne problemy fizjologii pracy i wydolności fizycznej, Kraków, 1995, AWF

3 R.A. Roberts, S.O. Roberts — Exercise phsiology, USA, 2000, McGraw-Hill Higher Education

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-6,12.18-19 - Praktyka wakacyjna: wybieralna z podstaw klinicznych fizjoterapii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-6,12.18-19 - Praktyka wakacyjna: wybieralna z podstaw klinicznych fizjoterapii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka wakacyjna: wybieralna z podstaw klinicznych fizjoterapii

Kod zajęć F-j2-6,12.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 0 160.0 6.0

Suma 0 160.0 6.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

umiejętność przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu kinezyterapii; znajomość doboru zabiegów
fizykoterapeutycznych, znajomość podstaw klinicznych z zakresu dysfunkcji narządu ruchu oraz chorób
wewnętrznych. 

Założenia i cele
zajęć

Zapoznanie się z zadaniami fizjoterapeuty w różnych oddziałach jednostek służby zdrowia. Obserwacja
zabiegów rehabilitacyjnych. Zapoznanie się z procesem gromadzenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu
procesu terapii w różnych jednostkach chorobowych. Obserwacja warsztatu pracy fizjoterapeuty. Pod
kierunkiem opiekuna praktyk: - ocena stanu pacjenta w różnych jednostkach chorobowych, - prowadzenie
usprawniania ruchowego i zabiegów fizjoterapeutycznych - gromadzenie i prowadzenie dokumentacji
przebiegu procesu terapii w różnych jednostkach chorobowych. Po konsultacji i akceptacji opiekuna
praktyk: - samodzielna ocena stanu pacjenta w różnych jednostkach chorobowych, - samodzielne
prowadzenie postępowania usprawniającego - samodzielne gromadzenie i prowadzenie dokumentacji
przebiegu procesu terapii w różnych jednostkach chorobowych. Rozwijanie umiejętności praktycznych w
zakresie postępowania fizjoterapeutycznego w różnych jednostkach chorobowych. Planowanie i
przeprowadzanie leczenia rehabilitacyjnego ze względu na cele pośrednie i bezpośrednie w różnych
jednostkach chorobowych. Praca fizjoterapeuty w zespole interdyscyplinarnym. Samodzielna praca studenta
według autorskiego programu po akceptacji opiekuna praktyk. 

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający dr Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
160.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 160 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
160.0

ECTS:
6.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Odniesienia 



Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Student określa zakres fizjoterapii dla pacjentów z
różnymi dysfunkcjami K_W13 P7S_WG_M2 odpowiedź, (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Student wykorzystuje poznane modele i metody
fizjoterapeutyczne podczas planowania i
przeprowadzania procesu terapeutycznego.

K_U02, K_U04 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Student rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia. K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

praktyka kliniczna - praca z pacjentem, praca w grupach, praca pod obserwacją

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
praktyki zawodowe

1. Zapoznanie się z praca fizjoterapeuty w warunkach klinicznych na różnych oddziałach. 

2. Praca z pacjentem na różnych oddziałach klinicznych oraz gabinetach fizjoterapeutycznych

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria
oceny
efektów
uczenia się
osiągniętych
przez
studenta

Efekt kształcenia 1 - Na ocenę 3 Student z pomocą opiekuna praktyk określa zakres fizjoterapii dla pacjentów z
różnymi dysfunkcjami. Na ocenę 4 Student z niewielką pomocą opiekuna praktyk określa zakres fizjoterapii dla
pacjentów z różnymi dysfunkcjami. Na ocenę 5 Student samodzielnie określa zakres fizjoterapii dla pacjentów z
różnymi dysfunkcjami. Efekt kształcenia 2 - Na ocenę 3 Student z pomocą opiekuna praktyk wykorzystuje
poznane modele i metody fizjoterapeutyczne podczas planowania i przeprowadzania procesu terapeutycznego.
Na ocenę 4 Student z niewielką pomocą opiekuna praktyk wykorzystuje poznane modele i metody
fizjoterapeutyczne podczas planowania i przeprowadzania procesu terapeutycznego. Na ocenę 5 Student
samodzielnie wykorzystuje poznane modele i metody fizjoterapeutyczne podczas planowania i
przeprowadzania procesu terapeutycznego. Efekt kształcenia 3 - Na ocenę 3 w sposób dostateczny rozumie
potrzebę kształcenia ustawicznego. Na ocenę 4 w sposób dobry rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Na ocenę 5 w sposób bardzo dobry rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie praktyki przez bezpośredniego opiekuna
praktyki w placówce medycznej. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Brak danych
Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady
i forma
odbywania
praktyk
zawodowych

Wymiar, zasady i formę odbywania, organizowania, nadzorowania i zaliczania praktyk zawodowych określa
program studiów dla danego kierunku i poziomu studiów oraz wewnętrzny regulamin praktyk dla danego
Instytutu lub jednostki wspólnej, zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu lub jednostki wspólnej, w
przypadku jeżeli taki regulamin jest wprowadzony.



Przedmiot: F-j2-7,3.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,3.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w ortopedii

Kod zajęć F-j2-7,3.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

mgr Anna Kokot

Wymagania



(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka

Założenia i cele zajęć
Opanowanie i definiowanie przez studenta podstawowych wiadomości z ortopedii oraz umiejętność
przeprowadzenia postępowania fizjoterapeutycznego w chorobach narządu ruchu.

Prowadzący zajęcia mgr Anna Kokot,
prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Daniel Zarzycki

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
40

ECTS:
1.6

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Zna topografię narządów i struktur istotnych dla
przeprowadzania zabiegów fizjoterapii w ortopedii K_W04 P7S_WG_M1

test
standaryzowany,
(W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi przeprowadzić fizjoterapię z zakresu ortopedii K_U01 P7S_UW_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Jest gotów do ciągłego podnoszenia kompetencji z
zakresu ortopedii K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

Rola fizjoterapii w chorobach narządu ruchu (ortopiedii.

Wskazania i przeciwskazania do stosowania usprawniania leczniczego.

Fizjopatologia narządu ruchu: kości, stawy, mięśnie (nazewnictwo).

Badanie ortopedyczne narządu ruchu.

Zabiegi ortopedyczne w fizjoterpii: wyciągi, redresje, opatrunki gipsowe.

Zaopatrzenie ortopedyczne.

Wady wrodzone narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, dysplazje biodra, zwichnięcie biodra, stopa końsko-szpotawa.

Leczenie zachowawcze i operacyjne.

Wady w obrębie szyi i tułowia: kręcz karku, choroba Klippel- Feila, choroba Sprengla, klatka piersiowa kurza i klatka piersiowa
lejkowata.

Deformacje kręgosłupa: skrzywienie wrodzone, skrzywienie boczne idiopatyczne, neuromięśniowe.

Deformacje kręgosłupa: kręgozmyki, choroba Scheuermanna.

Zaopatrzenie ortopedyczne w deformacjach kręgosłupa.

Wady postawy: postawa wadliwa, zasady badania, leczenie.

Martwice kości: choroba Perthesa, choroba Osgood-Schlattera, Choroba Blounta, choroba Haglunda, choroba Kohlera

Fizjoterapia w chorobach mięśniowych: miopatie, atrofie, miastenia.

Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające stawów ( etiologia, występowanie, patomechanika).

Ćwiczenia
ćwiczenia kliniczne

1.Fizjoterapia w zmianach zwyrodnieniowych stawów,chorobie zwyrodnieniowej,zniekształcającym zapaleniu stawów.

2.Fizjoterapia w wadach wrodzonych narządu ruchu.

3.Fizjoterapia w zniekształceniach i dysfunkcjach narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego.

4.Fizjoterapia w chorobach ścięgien,więzadeł i tkanki łącznej.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
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5.Fizjoterapia w dyscopatiach,stenozach i bólach korzeniowych kręgosłupa.

6.Diagnostyka i fizjoterapia w osteoporozie.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

Kryteria testu: W Uczelni przy weryfikacji efektów uczenia się stosuje się
następującą skalę ocen:

1) od 90%  bardzo dobry (5,0);

2) od 80%  dobry plus (4,5);

3) od 70%  dobry (4,0);

4) od 60%  dostateczny plus (3,5);

5) od 50%  dostateczny (3,0).

6) poniżej 50%  niedostateczny (2,0).

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest:

-pozytywne oceny uzyskane na kolokwiach,

-przeprowadzenie badań empirycznych z zastosowaniem standaryzowanych
lub własnej konstrukcji metod pomiaru oraz analiza i interpretacja
uzyskanych wyników,

-aktywny udział w zajęciach  praktycznych i teoretycznych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Gaździk T. (2009) Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa.

2 Szulc A., Marciniak W. (red) (2008) Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa.

3 Brotzman S.B., Wilk K.E. (2008) Rehabilitacja ortopedyczna T.1-2. Urban & Partner, Wrocław.

4 Białoszewski D. (red)" Fizjoterapia w Ortopedii" PZWL Warszawa 2014

5 Backup K: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Thompson J:Atlas anatomii ortopedycznej Nettera, Elsevier Urban&Partner 2007

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-7,12.18-19 - Statystyka, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,12.18-19 - Statystyka, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Statystyka

Kod zajęć F-j2-7,12.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 0 20.0 1.0

Suma 0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć mgr Ariel Pasionek

Wymagania
(Kompetencje wstępne) Znajomość statystyki na poziomie podstawowym. 



Założenia i cele zajęć
Znajomość testów statystycznych służących do weryfikacji hipotez związanych z
przeprowadzonymi badaniami na potrzeby napisania pracy magisterskiej.

Prowadzący zajęcia mgr Ariel Pasionek

Egzaminator/ Zaliczający mgr Ariel Pasionek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
20.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
30.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 5

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 15

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
55.0

ECTS:
1.0

godz.:
50.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Ma wiedzę na temat narzędzi statystycznych i sposobów
ich wykorzystania K_U14 P7S_UW_M3

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M3


dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi wykorzystać narzędzia statystyczne do analizy i
interpretacji danych K_U14 P7S_UW_M3

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania
pozyskiwanych informacji droga internetową K_K01 P7S_KK_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, projekty, realizacja zdań z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office, instrukcja.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Tworzenie ankiety internetowej, metody wprowadzania i kodowania danych.
Obliczanie statystyk opisowych, interpretacja wyników, prezentacja graficzna.
Testowanie hipotez statystycznych, dobór odpowiednich testów, interpretacja i prezentacja wyników.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

3,0 – wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na niskim poziomie
– wskazanie co najmniej 5 błędów,

3,5 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na podstawowym
poziomie – wskazanie co najmniej 4 błędów

4,0 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na dobrym
poziomie – wskazanie co najwyżej 3 błędów,

4,5 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na więcej niż
dobrym poziomie – wskazanie co najwyżej 2 błędów,

5,0 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na bardzo dobrym
poziomie – wskazanie co najwyżej 1 błędu.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M3
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Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie z oceną. Uzyskanie pozytywnej oceny z
przygotowanej samodzielnie prezentacji.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Amir D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Warszawa, 2000, PWN

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 S. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski, Statystyka, Warszawa, 2007, Difin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-3,13-18-19 - Psychoterapia i komunikacja interpersonalna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,13-18-19 - Psychoterapia i komunikacja interpersonalna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Psychoterapia i komunikacja interpersonalna

Kod
przedmiotu F-j2-3,13-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 10.0 15.0 1.0

Suma 10.0 15.0 1.0

Poziom
studiów II stopnia

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program dr Anna Baranowska-Wolnicka



przedmiotu

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

brak

Założenia i cele
przedmiotu

Celem treści wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami
psychologii jako nauki. Studenci poznają problematykę poznawczą, emocjonalno-motywacyjną, osobowości,
różnic indywidualnych, społeczną związaną z zastosowaniem psychologii w praktyce. Ideą przedmiotu jest
ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego. Program nauczania psychologii ma na celu dostarczenie
studentom takich informacji i umiejętności, które pozwolą im lepiej działać, rozumieć siebie i innych, lepiej
radzić sobie z sytuacjami trudnymi. Po zakończeniu zajęć student powinien: poznać problematykę
psychologii klinicznej, pojęcia normy i zdrowia, podejście patogenetyczne i salutogenetyczne oraz modele
zaburzeń psychicznych oraz metody i techniki w psychoterapii i jej definicje. Poruszona zostanie
problematyka dotycząca zapobiegania problemom związanym ze zdrowiem psychicznym oraz problematyka
współpracy psychologa i fizjoterapeuty w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki. Studenci zapoznają się z
formami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Poruszona zostanie kwestia negocjacji i rozwiązywania
konfliktów.

Prowadzący
zajęcia dr Anna Baranowska-Wolnicka

Egzaminator/
Zaliczający dr Anna Baranowska-Wolnicka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
25.0

ECTS:
1

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów

Odniesienia
do
obszarowych

Sposób



kształcenia efektów
kształcenia

weryfikacji

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda
przypadków, konwersatorium, samokształcenie, warsztat z psychoterapii.

Treści programowe
Wykłady

Treści kształcenia:

1.  Przedmiot psychoterapii – psychoterapia jako metoda leczenia: podejście psychodynamiczne, behawiorystyczne i
poznawcze.

2. Emocje i stres. Klasyfikacja emocji. Fizjologiczne i psychologiczne aspekty emocji. Klasyczne teorie emocji. Stres
psychologiczny: przyczyny, dynamika, następstwa. Zmagania się ze stresem.

3.  Motywacja. Funkcje procesu motywacyjnego. Potrzeby człowieka. Klasyfikacja potrzeb.

4.  Język i komunikowanie się. Proces nabywania języka. Teorie wyjaśniające nabywanie języka. Proces planowania,
wytwarzania i  przekazywania komunikatu językowego. Komunikacja niewerbalna. Negocjacje, rozwiązywanie konfliktów.

5.  Zaburzenia psychiczne. Podstawowe formy zaburzeń psychicznych. Zaburzenia lękowe, psychozy, zaburzenia osobowości,
zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe. Podstawowe metody terapii.

Treść programowa ćwiczeń:

Odwołanie do tematyki wykładów  i poszerzenie jej o dyskusje, wykorzystanie psychologicznej wiedzy teoretycznej w praktyce
oraz omawianie studium przypadków, a także prezentacja technik i metod diagnostycznych, testów psychologicznych oraz
podstawowych paradygmatów w psychoterapii.
ćwiczenia

Treść programowa ćwiczeń:

Odwołanie do tematyki wykładów  i poszerzenie jej o dyskusje, wykorzystanie psychologicznej wiedzy teoretycznej w praktyce
oraz omawianie studium przypadków, a także prezentacja technik i metod diagnostycznych, testów psychologicznych oraz
podstawowych paradygmatów w psychoterapii.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta
zakładanych efektów kształcenia

kryteria dla egzaminu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80%
db; 81-90% +db; 91-100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i przedstawienia prezentacji z zakresu
psychoterapii i komunikacji interpersonalnej.

Zaliczenie egzaminu pisemnego.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka.Wyd. Żak, 1995. 2. Mitzel G. Wprowadzenie do psychologii. GWP,
1999. 3. Tomaszewski T. (red). Psychologia. PWN, 1994. 4. Zimbardo Ph. Psychologia i życie. PWN, 1988.



Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Lewicki A. Psychologia kliniczna. 2. Carr A., Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i
reagowania, Gdańsk 2004. 3. Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2005, Tom 1, 2. 4.
Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa, Gdańsk 2002. 5. Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Warszawa
2000. 6. Sek H. (red) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2005.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----

Przedmiot: F-j2-3,3-18-19 - Fizjologia bólu, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,3-18-19 - Fizjologia bólu, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjologia bólu

Kod zajęć F-j2-3,3-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć prof.dr hab. Jan Dobrogowski

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu anatomii, biochemii, fizjologii ogólnej oraz patologii ogólnej.

Założenia i cele zajęć Zapoznanie studentów z najczęstszymi rodzajami bólu oraz przyczynami jego powstawania.
Przedstawienie informacji o możliwościach leczenia i fizjoterapii bólu.

Prowadzący zajęcia prof.dr hab. Jan Dobrogowski



Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Jan Dobrogowski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
5.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Zna metody ogólnej oceny bólu oraz objawy różnego
rodzaju bólu K_W09 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W)

W2
Zna mechanizm działania leków stosowanych w ramach
leczenia bólu, a także możliwości fizjoterapii po
zastosowaniu środków farmakologicznych

K_W14 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

ocena
wypowiedzi

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


K1 Formułowania opinii dotyczących możliwości leczenia
bólu w fizjoterapii

K_K06 P7S_KK_M2 (treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład, prezentacja Power Point, dyskusja, opis przypadku.

Treści programowe
Wykłady

I.Wielowymiarowy charakter bólu:

Epidemiologia, definicje , znaczenie niewłaściwego leczenia bólu

Nauki podstawowe

 
II. Ocena i pomiar bólu:

Pomiar bólu oraz związanej z nim niesprawności, chorób i cierpienia

Ocena skuteczności leczenia bólu

Ocena pacjenta (stanu psychologicznego i somatycznego)

III. Leczenie bólu:

Ustalenie celów leczenia bólu

Metody farmakologiczne

Neurostymulacja

Blokady nerwów

Metody chirurgiczne

Podejście psychoterapeutyczne i behawioralne

Fizjoterapia

 
IV. Stany chorobowe 

Ćwiczenia
ćwiczenia

nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

Wyniki testu zaliczeniowego: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-
90% +db; 91-100% bdb 

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Obecność na zajęciach;

Spełnienie dodatkowych wymagań określonych
przez prowadzącego zajęcia.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Gumutka W., Meszarosa J. Współczesne metody zwalczania bólu. Wydawnictwo Polfa Sp. z.o.o, 2000

2 Suchocka L.: Psychologia bólu. W-wa 2008;

3 Wordliczek J. Dobrogowski J. Leczenie bólu. Rozdz. 1. Mechanizmy powstania bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2007

4 Dobrogowski J. Wordliczek J. Medycyna bólu. Wydawnictwo PZWL, 2005

5 Bonica J.J. (red). The Management of Pain. Philadelphia, Lea-Febiger, 1990

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 C. Norrbrink, B. Molin, T. Lundeberg. Ból z perspektywy fizjologii. Wydawnictwo Exemplum, Poznań 2013

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-1_3,8-18-19 - Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1_3,8-18-19 - Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Kod przedmiotu F-j2-1_3,8-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 10.0 20.0 2.0

1 2 10.0 20.0 2.0

2 3 10.0 20.0 2.0

Suma 30.0 60.0 6.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil Praktyczny i ogólnoakademicki

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu dr hab. Dariusz Mucha

Wymagania (Kompetencje
wstępne) -----

Założenia i cele
przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podstaw metodyki nauczania ruchu zeszczególnym
uwzględnieniem zasad techniki i terminologii opisu ćwiczeń ruchowych



Prowadzący zajęcia dr hab. Dariusz Mucha

Egzaminator/ Zaliczający dr hab. Dariusz Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
90.0

ECTS:
6

godz.:
0.0

ECTS:
6

Udział w wykładach (godz.) 30 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 60 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
90.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 30 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 30 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
180.0

ECTS:
6.0

godz.:
0.0

ECTS:
6.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Objaśnia metodykę nauczania ruchu pod kątem procesu
uczenia się i nauczania K_W11 P7S_WG_M2

Umiejętności

U1
Omawia genezę kultury fizycznej oraz wskazuje różnice
między pojęciami: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne,
sport, rekreacja ruchowa i rehabilitacja ruchowa.

K_U10 P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne

file:///admin/krk/effects/major/detail/2044
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2068
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K1 Umiejętnie dobiera formy aktywności ruchowej w
nauczaniu ruchów oraz prowadzeniu i kontrolowaniu
procesu opanowania umiejętności ruchowych

K_K02, K_K08 P7S_KK_M1, P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna.

Treści programowe
Wykłady

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu cz.I 

Geneza wychowania fizycznego

–Od społeczeństwa pierwotnego do igrzysk rzymskich

–Od średniowiecza do oświecenia

–Rozkwit wychowania fizycznego i systemów gimnastycznych w Europie – wiek XIX

–Kształtowanie się polskiej myśli teoretycznej o wychowaniu fizycznym w XX wieku

Kultura fizyczna

–Wychowanie fizyczne

–Sport

–Rekreacja ruchowa i turystyka

–Rehabilitacja ruchowa

Motoryczność człowieka. 

 Podstawowe pojęcia i klasyfikacja

–Sprawność fizyczna

–Motoryczność ludzka

•Strona potencjalna

•Strona efektywna

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu cz. II

Rozwój ruchów człowieka w procesie ontogenezy

 Etapy rozwoju i inwolucji motorycznej

–Faza płodowa

–Noworodek

–Okres niemowlęcy

–Wiek małego dziecka (okres poniemowlęcy)

–Wiek przedszkolny

–Wczesny wiek szkolny

–Okres pokwitania i młodzieńczy

–Wiek człowieka dorosłego

Ocena sprawności fizycznej

–Przykładowe testy oceny sprawności fizycznej w poszczególnych okresach ontogenezy

file:///admin/krk/effects/major/detail/2087
file:///admin/krk/effects/major/detail/2093
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KR_M1


•Okres niemowlęcy

•Wiek małego dziecka (okres poniemowlęcy)

Wiek przedszkolny

•Okres wczesnego wieku szkolnego, pokwitania i młodzieńczego

•Wiek człowieka dorosłego

–Metody kontroli stanu wytrenowania

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu cz. III

Systematyka ćwiczeń gimnastycznych

- Pozycje wyjściowe

- Ćwiczenia porządkowo – dyscyplinujące

- Ćwiczenia kształtujące

- Ćwiczenia stosowane użytkowo – sportowe

- Ćwiczenia uzupełniające

ćwiczenia

Dobór obciążeń treningowych. 

Dobór form aktywności fizycznej.

Ocena ograniczeń i poziomu kondycji.

Cele i zadania treningu siłowego.

Cele i zadania treningu szybkościowego.

Cele i zadania treningu wytrzymałościowego.

Cele i zadania treningu gibkościowego.

Charakterystyka, wady i zalety treningu wysokogórskiego. 

Rola diagnostyki funkcjonalnej w treningu.

Trening funkcjonalny w sporcie i rehabilitacji.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

Test pisemny:
51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną na podstawie testu pisemnego. Warunki zaliczenia przedmiotu:

kolokwium,

zaliczenie efektów samokształcenia - praca pisemna według wskazanych tematów.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Nowak S., Mucha D.,.„Klasyfikacja, Rozwój i Ocena Ruchów Człowieka”, wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom
2008.



2. Nowotny J. „Edukacja i reedukacja ruchowa „ wyd. Kasper, Kraków 2003

3. Osiński W., Antropomotoryka, AWF, Poznań 2003.

4. Kotlarczyk E., Arlet A., Gimnastyka. Skrypt dla studentów AWF kierunku Fizjoterapia, AWF Kraków 2009.

5. Jadwiga Bahrynowska-Fic, Właściwości ćwiczeń fizycznych- ich systematyka i metodyka, Warszawa 1987.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Bahrynowska-Fic J., Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki, PZWL, Warszawa 1999.

2. Strzyżewski S., Proces wychowania i kształcenia w kulturze fizycznej, WSiP Warszawa 1996.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak



Przedmiot: F-j2-1-3-18-19 - Genetyka, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1-3-18-19 - Genetyka, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Genetyka

Kod przedmiotu F-j2-1-3-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Osoba odpowiedzialna za program
przedmiotu dr Aleksandra Kiełtyka

Wymagania (Kompetencje wstępne) Podstawowa wiedza z zakresu genetyki człowieka

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami dziedziczenia oraz

podłożem zmienności organizmów oraz zależności między genotypem

a fenotypem osobnika, w jaki sposób cechy są przekazywane z pokolenia na
pokolenie.



Studenci zostają wprowadzeni w dziedzinę nowoczesnych zastosowań genetyki

inżynierii genetycznej.

Prowadzący zajęcia dr Aleksandra Kiełtyka

Egzaminator/ Zaliczający dr Aleksandra Kiełtyka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
20.0

ECTS:
1

godz.:
15.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 15 10

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 5

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
20

ECTS:
1

godz.:
15

ECTS:
1

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
20.0

ECTS:
1.0

godz.:
15.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 posiada wiedzę z zakresu nauk biologicznych K_W06 P7S_WG_M2

udział w dyskusji,
(W), referat, (W)

W2 Posiada wiedzę niezbędną do opisu procesów
komórkowych w warunkach zdrowia i choroby K_W07 P7S_WG_M2

W3 Posiada wiedzę na temat mechanizmów patologicznych
zachodzących w organiźmie K_W09 P7S_WG_M2

Umiejętności

bezpośrednia
ocena wykonania

file:///admin/krk/effects/major/detail/2039
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file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2042
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


U1
Współdziała w planowaniu i realizacji prac rozwojowych,
formułuje problemy badawcze, potrafi uzasadnić swoje
stanowisko.

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1

zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U),
dyskusja,
egzamin
pisemny,
frekwencja na
zajęciach

Kompetencje społeczne

K1
Zdaje sobie sprawę ze znaczenia kształcenia
permanentnego, wykazuje inicjatywę i kreatywność w
działaniu

K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Cykl komórkowy ( mitoza, mejoza).

Regulacja cyklu komórkowego, punkty kontrolne poszczególnych faz.

Rodzaje i charakterystyka cyklin.

Klasyczna genetyka mendlowska, I Prawo Mendla, II Prawo Mendla.

Odstępstwa od praw Mendla.

Teoria Morgana, dziedziczenie pozajądrowe (pstrolistność u dziwaczka, dziedziczenie odporności na antybiotyki), genom
mitochondrialny, genom chloroplastowy.

Inżynieria genetyczna - cele, techniki (enzymy restrykcyjne, klonowanie, hybrydyzacja kwasów nukleinowych,
sekwencjonowanie, PCR)

Zastosowanie inżynierii genetycznej.

Wady i zalety inżynierii genetycznej.

GMO - metody modyfikacji, wykorzystanie (przykłady roślin i zwierząt).

ćwiczenia

nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

1.Prezentuje ubogi zasób słownictwa genetycznego. Wykazuje się mała znajomością pojęć i
terminologii z zakresu przedmiotu. Odtwarza pamięciowo podstawowe informacje. Potrafi z pomocą
wykładowcy rozwiązać proste zadania wymagające wiedzy podstawowej.

file:///admin/krk/effects/major/detail/2078
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M1
file:///admin/krk/effects/major/detail/2086
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Kryteria oceny
osiągania przez
studenta zakładanych
efektów kształcenia

2. Dobra znajomość pojęć i terminologii. Poprawnie przeprowadza analizę przyczynowo-skutkową
przedstawionych problemów. Interpretuje skutki biologiczne zabiegów stosowanych w fizjoterapii.
Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości i rozwiązuje typowe problemy teoretycznych

3. Student posiadł wiedzę obejmującą cały program z zakresu genetyki z pełnym jej zrozumieniem.
Samodzielnie interpretuje i analizuje wybrane problemy genetyczne. Wykazuje zainteresowanie
problematyką genetyki. Potrafi sprecyzować, uzasadnić swoje stanowisko posługując się językiem
specyficznym dla genetyki. 

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:

Złożenie dokumentacji z samokształcenia w terminie.

Egzamin pisemny.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Genetyka medyczna i molekularna; J. Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

2 Genetyka. Krótkie wykłady; H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

3 Genetyka medyczna; Lech Korniszewski’; Wydawnictwo: PZWL

4 Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna, Elsevier Urbar & Partner, Wrocław 2011

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Genetyka molekularna; red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006)

2 Genetyka medyczna; Connor, Ferguson, Tobias Edward; Wydawnictwo: pzwl; 2013

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-4,19-18-19 - Wady postawy ciała, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,19-18-19 - Wady postawy ciała, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Wady postawy ciała

Kod zajęć F-j2-4,19-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 10.0 20.0 2.0

3 5 10.0 20.0 2.0

Suma 20.0 40.0 4.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Teresa Mucha



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii, biomechaniki i fizjologii.

Założenia i cele
zajęć

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami postępowania kompensacyjnego i
korekcyjnego u dzieci oraz młodzieży z wadami postawy ciała, a także u osób dorosłych z dysfunkcjami
narządu ruchu które mogą się przyczynić do powstania wad postawy ciała. 

Prowadzący
zajęcia dr Teresa Mucha

Egzaminator/
Zaliczający dr Teresa Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
40.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 10 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
60.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie



W1 Posiada wiedzę o rozwoju człowieka w ontogenezie,
prawidłowej postawie ciała i występujących wadach w
obrębie kręgosłupa, tułowia i kończyn dolnych.

K_W04 P7S_WG_M1 kolokwium

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi przeprowadzić testy funkcjonalne, diagnostykę
postawy ciała i zaprogramować postępowanie
kompensacyjno-korekcyjne.

K_U01 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Orientuje się na bieżąco w tendencjach i kierunkach
rozwoju współczesnej fizjoterapii. Rozumie konieczność
ustawicznego kształcenia się oraz rozwoju zawodowego

K_K01 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykłady, prezentacje multimedialne, filmy, ćwiczenia, warsztaty /ćwiczenia praktyczne.

Treści programowe
Wykłady

Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz jego wpływ na kształtowanie postawy ciała (rozwój postawy w ontogenezie. 

Biomechanika i fizjologia postawy ciała. Wady postawy i ich charakterystyka anatomiczno-patologiczna. Badanie

ortopedyczne. Metody oceny postawy ciała.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Postawa prawidłowa, postawa wadliwa, wady postawy. Okresy rozwoju wady, postawa a budowa ciała. Podział i przyczyny
wad postawy. Trójtorowość metod wyrównywania odchyleń. Elementy 24-godzinnego systemu przeciwdziałania wadom
postawy. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy - reedukacja posturalna. Systematyka ćwiczeń korekcyjnych. Zasady
postępowania korekcyjnego. Plecy: okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie - zadania ogólne i szczegółowe. Skoliozy - zadania
ogólne i szczegółowe. Wady kończyn dolnych - zadania ogólne i szczegółowe. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90%; +db; 91- 100%
bdb.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

1. Uzyskanie zaliczenia z kolokwium, prac
zaliczeniowych. 

2. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kasperczyk T.: Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2004.

2 Kutzner-Kozińska M. Proces korygowania wad postawy. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego. AWF
Warszawa, 2004.

3 Romanowska A. Wychowanie do postępowania korekcyjnego. Wyd. Korepetytor, Płock, 2011.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Kołodziej K., Kołodziej J., Momola I. Postawa ciała, jej wady i korekcja. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów 2014.

2 Kasperczyk T. Metody oceny postawy ciała. AWF Kraków 2000.

3 Owczarek S. Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP, Warszawa1998.

4 Wilczyński J. Boczne skrzywienia kręgosłupa, rozpoznanie i korekcja, cz. I i II. Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce
2000.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak



Przedmiot: F-j2-2,3-18-19 - Patologia ogólna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,3-18-19 - Patologia ogólna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Patologia ogólna

Kod zajęć F-j2-2,3-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 30.0 0 2.0

Suma 30.0 0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program zajęć dr Elżbieta Nazim-Zygadło

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu patofizjologii

Zapoznanie studentów ze zmianami występującymi w organizmie człowieka pod wpływem pod
wpływem bodźców patologicznych.

Charakterystyka reakcji obronnych organizmu

Patomechanizm chorób nowotworowych



Założenia i cele zajęć Patofizjologia chorób układu oddechowego, układu krążenia, układu trawiennego, układu
wydalniczego, układu nerwowego, układu ruchu

przedstawienie najczęstszych jednostek chorobowych z uwzględnieniem ich patogenezy 

Prowadzący zajęcia dr Elżbieta Nazim-Zygadło

Egzaminator/ Zaliczający dr Elżbieta Nazim-Zygadło

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
15.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
45.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 potrafi wyjaśnić wzajemne zależności miedzy układami K_W02 P7S_WG_M1

egzamin
pisemny

W2 posiada wiedzę niezbędna do opisu zjawisk
patologicznych K_W03 P7S_WG_M1

Umiejętności: student potrafi

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


U1
potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
rehabilitacyjnej K_U01 P7S_UW_M1

egzamin
pisemny (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Rozumie potrzebę kształcenia permanentnego oraz
korzystania z pomocy ekspertów K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

Zadania i cele patologii, pojęcia podstawowe.

Podstawy procesu zapalnego - czynniki wywołujące zapalenie, mediatory zapalne, regulacja procesu zapalnego

Układ odpornościowy - odporność swoista i nieswoista. Choroby z autoagresji.

Nowotwory - epidemiologia, proces karcynogenezy, czynniki karcynogenne.

Najczęstsze patologie układu oddechowego

Patofizjologiczne mechanizmy schorzeń układu sercowo-naczyniowego. 

Najczęstsze schorzenia układu pokarmowego i wydalniczego.

Patologia układu dokrewnego

Patologia układu nerwowego

Patomechanizm powstawania chorób układu kostno-stawowego

Ćwiczenia
ćwiczenia

nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

Test: poniżej 50% ndst, do 50% dst,  do 60% plus dst,  do 70% db,  do 80%
plus db,  do 90% bdb

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

1. Uczestnictwo w wykładach

2. Złożenie dokumentacji z
samokształcenia

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
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Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Patofizjologia - repetytorium Dominika Kanikowska, Janusz Witkowski. PZWL 2018

2 Podstawy patofizjologii człowieka- Piotr Thor,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Patofizjologia człowieka w zarysie - Jan W. Guzek, PZWL 2015

2 Patologia - Alan Stevens, James Lowe, Czelej 2005

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-9,1.18-19 - Adaptowana aktywność fizyczna , F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-9,1.18-19 - Adaptowana aktywność fizyczna , F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Adaptowana aktywność fizyczna

Kod zajęć F-j2-9,1.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny



Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Paweł Żychowicz

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii oraz psychologii i pedagogiki.

Założenia i cele
zajęć

Zapoznanie studentów z problematyką aktywności ruchowej dostosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, w wieku starszym oraz różnych stanach patologicznych. Umiejętność wykorzystania
aktywności ruchowej w praktyce fizjoterapeutycznej.

Prowadzący
zajęcia

mgr Magdalena Kuckowicz,
dr Paweł Żychowicz

Egzaminator/
Zaliczający dr Paweł Żychowicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
32.0

godz.:
25.0

Udział w wykładach (godz.) 10 8

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 2

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
25.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 5

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 10

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
52.0

ECTS:
2.0

godz.:
50.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
10

ECTS:
0.5

godz.:
5

ECTS:
0.5

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student wskazuje i wyjaśnia zasady doboru różnych form
adaptowanej aktywności fizycznej, w procesie leczenia i
podtrzymywania sprawności osób ze specjalnymi
potrzebami z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i
przeciwwskazań.

K_W19 P7S_WK_M1 egzamin
pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Student potrafi poinstruować osoby ze specjalnymi
potrzebami, w zakresie różnych form adaptowanej
aktywności fizycznej.

K_U13 P7S_UW_M5

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

W trakcie adaptowanej aktywności fizycznej i zajęć
sportowych student realizuje zadania w sposób
zapewniający bezpieczeństwo własne, otoczenia i
współpracowników.

K_K11 P7S_UO_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykłady, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, pokaz i demonstracja, film dydaktyczny, zajęcia
praktyczne.

Treści programowe
Wykłady

Specyfika aktywności fizycznej adaptacyjnej osób z różnymi dysfunkcjami. Potrzeby i możliwości ruchowe osób w różnym
wieku i z różnymi ograniczeniami w zakresie aktywności fizycznej. Formy aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością
fizyczną, sensoryczną i intelektualną.

Ćwiczenia
zajęcia praktyczne,
ćwiczenia

Aktywność ruchowa adaptowana jako sposób na podtrzymywanie uzyskanej sprawności i forma spędzania czasu wolnego osób
niepełnosprawnych. Program aktywności ruchowej przystosowanej dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz w
wieku starszym. Aktywność ruchowa adaptowana w różnych stanach patologicznych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Kryteria oceny prac egzaminacyjnych:

Niedostateczny 0-49%

Dostateczny  50-59%

Dostateczny +   60-69%

Dobry  70-79%

Dobry +  80-89%

Bardzo dobry  90-100%

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UO_M2


Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Aktywny udział w zajęciach
praktycznych

Realizacja zadań w trakcie ćwiczeń

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A., Molik B., Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. PZWL, Warszawa,
2015

2 Tasiemski T., Urazy rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. FAR, Warszawa, 2000

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Łobożewicz T., Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych. WSE, Warszawa, 2000

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-10,1b.18-19 - Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej: Fizjoterapia w



Przedmiot: F-j2-10,1b.18-19 - Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej: Fizjoterapia w
chorobach wewnętrznych , F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej: Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych

Kod zajęć F-j2-10,1b.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 --- --- ---

5 10 --- --- ---

Suma 0 0 0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie



Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Paulina Wrona

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie dotyczące BHP na oddziale szpitalnym. Umiejętność praktycznego
wykorzystania wiedzy z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Wiedza z zakresu rehabilitacji w
chorobach wewnętrznych. 

Założenia i cele
zajęć

Doskonalenie i utrwalenie nabytych wcześniej umiejętności w zakresie stosowania metod i technik
fizjoterapeutycznych. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy własnej, współpracy i współdziałania
w zespole oraz kształtowanie postawy właściwej dla zawodu. 

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający mgr Paulina Wrona

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
420

ECTS:
18

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Kwalifikacji

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do opisu budowy
anatomicznej człowieka i funkcjonowania
poszczególnych jego układów i struktur istotnych dla
diagnostyki przeprowadzania zabiegów fizjoterapii

K_W04 P7S_WG_M1

wypełnianie
arkuszy ćwiczeń,
(W), obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

W2
Wie jak opisywać objawy, przyczyny oraz rozumie
mechanizm procesów patologicznych zachodzących w
tkankach i układach organizmu człowieka

K_W09 P7S_WG_M2

W3

Ma wiedzę konieczną do wykonywania zabiegów
fizykalnych oraz stosowania zaopatrzenia
ortopedycznego. Rozumie i przewiduje skutki zabiegów i
ćwiczeń w leczeniu osób z różnymi chorobami i
dysfunkcjami

K_W13 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1
Umie analizować i ocenić efektywność procesu
fizjoterapii, rozpoznaje błędy i zaniedbania w praktyce.
Potrafi podjąć działania zapobiegające tym błędą

K_U09 P7S_UW_M4
test umiejętności
wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne
niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania
zabiegów i zastosowania metod terapeutycznych

K_U11 P7S_UW_M5

U3 Wykazuje umiejętność tworzenia, weryfikacji i
modyfikacji programów usprawniających K_U17 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Jest gotowy określić priorytety służące do zrealizowania
zaplanowanych zadań. K_K05 P7S_KK_M2 obserwacja

zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)K2

Jest gotowy współpracować z przedstawicielami innych
zawodów i specjalistami o innych kompetencjach
zawodowych w realizacji procesów usprawniania.

K_K13 P7S_UK_M3

Formy i metody kształcenia

Pokaz, studium przypadku.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
praktyki zawodowe

FIZJOTERAPIA KLINICZNA

1. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń zespołowych, ogólnousprawniających. 

2. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu zabiegów fizjoterapeutycznych. 

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
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file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M3


3. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń indywidualnych.

4. Doskonalenie postępowania okołooperacyjnego.

5. Kwalifikacja, planowanie i prowadzenie odpowiednie do stanu funkcjonalnego pacjenta ćwiczeń i technik z zakresu
kinezyterapii w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny funkcjonalnej.

FIZYKOTERAPIA

1. Doskonalenie prowadzenia zabiegów z zakresu fizykoterapii.

2. Dobór rodzaju zabiegu adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta- dobór parametrów fizykalnych w warunkach klinicznych.

3. Umiejętność planowania, weryfikacji oraz modyfikacji programu terapii.

MASAŻ 

1. Doskonalenie umiejętności stosowania masażu klasycznego

2. Utrwalenie umiejętności stosowania masażu segmentarnego 

3. Utrwalenie umiejętności wykonywania drenażu limfatycznego 

4. Weryfikacja oraz modyfikacja masażu w wybranych jednostkach chorobowych w zależności od stanu i wieku pacjenta. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

1.Organizacja pracy  - dokładna 2punkty - częściowo dokładna 1punkt - niedokładna
0 punktów

2.Samodzielność przy wykonywaniu czynności - samodzielna 2 punkty - częściowo
samodzielna 1punkt - z dużą pomocą 0 punktów

3. Sprawność studenta podczas realizacji zadania  -  właściwa 2punkty - częściowo
właściwa 1 punkt - niewłaściwa 0 punktów

4. Dobór metod , technik i środków  - właściwy 2 punkty - częściowo właściwy 1
punkt - niewłaściwy 0 punktów

5. Umiejętności korzystania z dokumentacji - dokładna 2 punkty -  częściowo
dokładna 1 punkt -  niedokładna 0 punktów

6. Komunikowanie się z pacjentem, nawiązywanie kontaktu -  poprawne i
samodzielne 2 punkty - z pomocą 1 punkt - niepoprawne 0 punktów

7. Przestrzeganie BHP - prawidłowe 2 punkty -  częściowo prawidłowe 1 punkt -
nieprawidłowe 0 punktów

8. Postawa i zachowanie - właściwa 2 punkty - częściowo właściwa 1 punkt -
niewłaściwa 0 punktów

Punktacja:

16 - 15 punktów = b. dobry

14 punktów = plus dobry

13 - 12 punktów = dobry

11 punktów = plus dostateczny

10 - 9 punktów = dostateczny

8 punktów i poniżej = niedostateczny

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną



Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Podstawą otrzymania zaliczenia jest zrealizowanie programu praktyki oraz:

a/ obecność 100%

b/ uczestniczenie i omówienie zajęć

c/ udokumentowanie odbytych zajęć w dzienniku praktyk

Podstawą otrzymania zaliczenia jest udokumentowanie w dzienniczku praktyk
przeprowadzonej terapii, wraz z oceną pracy praktykanta wystawioną przez
opiekuna danego zakładu pracy. 

Studenci powinni się wykazać:

·  punktualnością na zajęciach

·  wymaganym pełnym umundurowaniem

·  aktywnością i zainteresowaniem w trakcie zajęć

·  empatią i zrozumieniem dla pacjenta( opinia opiekuna praktyk)

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Straburzynski G., Straburzyńska - Lupa A. " Fizjoterapia" PZWL Warszawa 2003

2. Masaż - Zborowski komplet 6 tomów Adam Zborowski AZ, 2012

3. Rehabilitacja medyczna (tom 2) Andrzej Kwolek Edra Urban & Partner, 2013

4. Barinow - Wojewódzki A. " Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych" PZWL 2013

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Badanie kliniczne w fizjoterapii Antje Hueter-Becker, Mechthild Doelken, Jan Szczegielniak Edra Urban & Partner, 2018

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i
forma odbywania
praktyk
zawodowych

Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej - do wyboru:

1. Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu;

2. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych;

3. Fizjoterapia w wieku rozwojowym.

Trwa cały semestr X.

Studenci wybierają miejsce praktyk w placówkach, z którymi uczelnia ma podpisane porozumienie (lub
podpisze nowe porozumienie na czas praktyk). Studenci mogą realizować praktykę od poniedziałku do
piątku w wybrane dni, tak aby wymaganą liczbę godzin odrobić w ciągu semestru.

Praktyka trwa 10,5 tygodnia (420 godzin).

1 godzina dydaktyczna realizacji zajęć, w ramach praktyki zawodowej trwa 45 minut.

Maksymalna dopuszczalna ilość godzin w ciągu jednego dnia to 8 godzin lekcyjnych (6h zegarowych).

Po zakończeniu praktyk należy złożyć DZIENNIK PRAKTYK u OPIEKUNA PRAKTYK z Kierunku
Fizjoterapia (Instytut Zdrowia) wraz z ankietą uzupełnioną przez studenta oraz Opiekuna praktyk z
ramienia placówki.

Zaliczenie praktyk z oceną jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej.



Przedmiot: F-j2-9,6a.18-19 - Praktyka śródroczna wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej , F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-9,6a.18-19 - Praktyka śródroczna wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej , F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka śródroczna wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej

Kod zajęć F-j2-9,6a.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 0 260.0 10.0

Suma 0 260.0 10.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny



Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Katarzyna Warzeszak

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość zagadnień z zakresu: anatomii, biomechaniki, wiedza na temat wskazań i przeciwwskazań do:
kinezyterapii, fizykoterapii.  Opanowana wiedza z dziedziny: fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu,
fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, a także najczęściej występujących dysfunkcji w wieku
rozwojowym. 

Założenia i cele
zajęć

Praktyczne opanowanie przez studenta zasad dotyczących pracy fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym
placówki klinicznej w zakresie objętym tematem praktyki.

Prowadzący
zajęcia mgr Katarzyna Warzeszak

Egzaminator/
Zaliczający mgr Katarzyna Warzeszak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
260.0

godz.:
260.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 260 260

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
10.0

godz.:
10.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 5

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
270.0

ECTS:
10.0

godz.:
270.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
260

ECTS:
10.38

godz.:
260

ECTS:
10.38

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1
Zna metody oceny stanu narządu ruchu człowieka,
potrafi wyjaśnić zaburzenia struktury i funkcji w zakresie
objętym tematem praktyki.

K_W04 P7S_WG_M1

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

W2

Student potrafi sklasyfikować podstawowe jednostki i
zespoły chorobowe, opisać zmiany patologiczne
występujące w różnych chorobach, i zaplanować proces
rehabilitacji.

K_W06 P7S_WG_M2

W3 Zna zasady ergonomii w pracy z pacjentem oraz
obowiązujące zasady BHP. K_W23 P7S_WK_M3

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi przeprowadzić testy funkcjonalne oraz
interpretuje ich wyniki w zakresie niezbędnym dla
doboru odpowiednich zabiegów rehabilitacji.

K_U01 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować program
usprawniania stosownie do stanu klinicznego i
funkcjonalnego pacjenta;

K_U06 P7S_UW_M2

U3

Student potrafi wykorzystać i obsługiwać sprzęt do
fizjoterapii, samodzielnie wykonać zabiegi
fizjoterapeutyczne, kontrolować efekty rehabilitacji,
identyfikować błędy oraz prowadzić dokumentację
medyczną.

K_U02,
K_U09, K_U15

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M3,
P7S_UW_M4

U4
Potrafi komunikować się z pacjentem oraz z członkami
zespołu rehabilitacyjnego; stosuje w pracy zasady
etyczne

K_U21 P7S_UK_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Student realizuje zadania odpowiedzialnie, respektując
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w
placówkach ochrony zdrowia.

K_K11 P7S_UO_M2 ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), ocena przez
grupę,
kwestionariusz
ankiety, (K)

K2
Potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych
i rozumie konieczność współpracy ze specjalistami o
innych kompetencjach zawodowych.

K_K01 P7S_KK_M1

K3 Przestrzega właściwych relacji z pacjentem i jego
najbliższym otoczeniem, zna prawa pacjenta. K_K03 P7S_KK_M2

K4 Potrafi określić priorytety i porządkuje je systemowo, na
takiej bazie realizuję powierzone zadania. K_K05 P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

Zajęcia praktyczne

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M3
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M3
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M4
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UO_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


Treści programowe
Wykłady

Nie dotyczy

Ćwiczenia
ćwiczenia

Praktyka śródroczna - wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej do wyboru:

1. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, 

2. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych,

3. Fizjoterapia w wieku rozwojowym. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria
oceny
efektów
uczenia się
osiągniętych
przez
studenta

bardzo dobry (5,0)  - student udziela całkowicie wyczerpującej i prawidłowej  odpowiedzi na zadane pytanie,
swobodnie posługuje się poprawnym merytorycznie językiem naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej
aktualną wiedzę medyczną, wykazuje się łatwością w rozwiązywaniu problemów wynikających z zadania,
umiejętnie łączy wiedzę z różnych dziedzin naukowych, umiejętnie przenosi wiedzę teoretyczną na
praktyczną. 

plus dobry (4,5) - student udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie,  posługuje się językiem
naukowym, uwzględniając w odpowiedzi ustnej aktualną wiedzę medyczną, rozwiązuje problemy wynikające z
zadania, łączy wiedzę z kilku dziedzin naukowych.

dobry (4,0) - student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość wymaganych
treści, dopuszczalne są nieliczne błędy w odpowiedzi (drugorzędne z punktu widzenia tematu), posługuje się
aktualna wiedzą medyczną wymagającą niewielkiego uzupełnienia, odpowiedź jest poprawna pod względem
języka naukowego, trafność rozpoznawania problemów wymaga niewielkiej poprawy, w odpowiedzi powinny
być zawarte samodzielne wnioski studenta.

plus dostateczny (3,5) student udziela zasadniczo samodzielnej odpowiedzi, która zawiera większość
wymaganych treści, popełnia nieliczne, pierwszoplanowe  błędy w odpowiedzi, student zna najważniejsze
fakty i potrafi je zinterpretować oraz wyłonić najważniejsze problemy, posługuje się wiedzą medyczną nie
zawsze aktualną, w odpowiedzi uwzględnia wiedzę tylko z danej dziedziny, popełnia błędy w posługiwaniu się 
językiem naukowym, wymaga pomocy w wyciąganiu wniosków.

dostateczny (3,0) student udziela odpowiedzi zawierającej część wymaganych informacji, popełniając błędy,
ale z pomocą nauczyciela koryguje swoją odpowiedź, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w
sposobie jej prezentowania, student zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela udziela
odpowiedzi na postawione pytanie.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć
studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia
zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z
oceną)

 Obserwacja studenta w trakcie kontaktu z pacjentem i personelem placówki
medycznej; ocena wiedzy praktykanta oraz opinia wydana przez zakładowego
opiekuna praktyki. Ocena wykonania badań przedmiotowych i podmiotowych. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Kasprzak W. (red.): Fizjoterapia kliniczna, 2011

2. Kuliński W., Zeman K.: Fizjoterapia w pediatrii, 2012.

3. Czopik J. Fizjoterapia w wybranych chorobach tkanek miękkich narządu ruchu, 2011

Wykaz literatury uzupełniającej



Lp. Pozycja

1. Catherine Cavallaro Goodman, John Heick, Rolando T. Lazaro. Diagnoza różnicowa dla fizjoterapeutów, 2019

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma
odbywania praktyk
zawodowych

Praktyka wybieralna samodzielnie przez studenta, podstawową zasadą i warunkiem
zaliczenia praktyki jest wybór placówki klinicznej w trzech dziedzinach tj:

- fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu,

- fizjoterapia w chorobach wewnętrznych, 

- fizjoterapia w wieku rozwojowym. 



Przedmiot: F-j2-3,6-18-19 - Biomechanika kliniczna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,6-18-19 - Biomechanika kliniczna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Biomechanika kliniczna

Kod przedmiotu F-j2-3,6-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 10.0 15.0 1.0

Suma 10.0 15.0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr Izabela Adamowicz



Wymagania
(Kompetencje
wstępne) Znajomość anatomii oraz podstawowych pojęć z biologii i fizyki.

Założenia i cele
przedmiotu

Zdobycie wiedzy na styku nauk biologicznych i fizyki oraz w zakresie działania par biokinematycznych i
ruchów całego ciała pod wpływem działania sił wewnętrznych i zewnętrznych; opanowanie umiejętności
posługiwania się specjalistyczną aparaturą do badań narządu ruchu.

Prowadzący
zajęcia dr Izabela Adamowicz

Egzaminator/
Zaliczający dr Izabela Adamowicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
25.0

ECTS:
0.6

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
5.0

ECTS:
0.4

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
1

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Pozsiada wiedzę o zdrowiu i kulturze fizycznej niezbędną
do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. K_W01 P7S_WG_M1

wypełnianie
arkuszy ćwiczeń,

file:///admin/krk/effects/major/detail/2034
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


W2
Posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w
placówkach ochrony zdrowia oraz w pracowniach
fizjoterapii.

K_W21 P7S_WK_M4
(W), sprawdzian
pisemny (W)

Umiejętności

U1

Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację,
rozumie zależność między budową a czynnością
narządów i potrafi programować zabiegi
fizjoterapeutyczne, przeprowadzić testy funkcjonalne i
badanie niezbędne do wykonywania zabiegów.

K_U16 P7S_UW_M3

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu budowy
anatomicznej i funkcjonowania podstawowych układów
człowieka

K_U01 P7S_UW_M1

U3

Potrafi przeprowadzić analizę biomechaniczną,
kinezjologiczną prostych i złożonych ruchów człowieka
w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeń układu
ruchu.

K_U17 P7S_UO_M1

U4

Potrafi interpretować wyniki podstawowych badań
klinicznych oraz wyniki diagnostyki funkcjonalnej,
oceniać postępy czynione przez pacjenta oraz
modyfikować metody treningu.

K_U23 P7S_UK_M2

Kompetencje społeczne

K1 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu. K_K08 P7S_KR_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, problemowy, praca z podręcznikiem, ćwiczenia teoretyczne, pokaz, projekcje filmu, przeźroczy.

Treści programowe
Wykłady

Cele i zadania biomechaniki. Siły wewnętrzne i zewnętrzne działające na układ ruchu człowieka. Charakterystyka ilościowa
układu ruchu człowieka (statyka, dynamika). Charakterystyka biernego i czynnego układu ruchu człowieka. Sterowanie
układem ruchu człowieka.

ćwiczenia

Biomechanika postawy stojącej, Stabilność postawy. Metoda wyznaczania OSC ciała człowieka. Metodologia badań wartości
momentów sił grup mięśniowych w warunkach statyki. Dynamometria. Podstawowe formy ruchu człowieka: chód i bieg.
Kryteria oceny techniki ruchu człowieka. Wybrane zagadnienia analizy patologicznych form chodu. Nowoczesne kierunki
rozwoju biomechaniki i bioinżynierii medycznej.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

file:///admin/krk/effects/major/detail/2054
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file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KR_M1


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie zaliczenia z kolokwiów semestralnych, prac zaliczeniowych.

Założenie dokumentacji z samokształcenia

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Błaszczyk J.; Biomechanika kliniczna. PZWL, Warszawa 2004

2 Bober T., Zawadzki J.; Biomechanika układu ruchu człowieka. AWF Wrocław, 2001

3 Grimshaw P. i wsp.; Biomechanika sportu. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2010

4 Nowak L.; Biomechanika dla studiów licencjackich. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2005

5 Nowak L.; Biomechanika dla studiów licencjackich. Instrukcje. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2005

6 Fidelus K. i wsp.; Ćwiczenia labolatoryjne z biomechaniki. AWF Warszawa, 1996

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Zagrobelny Z., Woźniewski M.; Biomechanika kliniczna. Część ogólna. AWF Wrocław, 1999

2 Grottel K., Celichowski J.; Organizacja mięśnia i sterowanie ruchem. AWF Poznań, 2000

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak



Przedmiot: F-j2-3,17-18-19 - Kliniczne podstawy w neurologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,17-18-19 - Kliniczne podstawy w neurologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Kliniczne podstawy w neurologii

Kod przedmiotu F-j2-3,17-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu mgr Michał Żuławiński

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii i fizjologii układu  nerwowego,

Założenia i cele przedmiotu
Wykształcenie umiejętności planowania procesu rehabilitacji oraz zapoznanie z
przeciwwskazaniami do zabiegów fizjoterapeutycznych. 



Prowadzący zajęcia prof.dr hab. Włodzimierz Drożdż,
mgr Michał Żuławiński

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Włodzimierz Drożdż

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
25.0

ECTS:
0

godz.:
20.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 5 5

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
0.0

godz.:
20.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Zna fizyczne podstawy procesów życiowych
zachodzących w organizmie człowieka K_W05 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W)

W2
Opisuje objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy
procesów patologicznych zachodzących w organizmie
człowieka

K_W04 P7S_WG_M1

W3
Określa zmiany patologiczne w różnych schorzeniach
oraz zaburzeniach strukturalnych, wywołanych chorobą,
urazem oraz inną formą niepełnosprawności

K_W06 P7S_WG_M2

Zna podstawowe jednostki chorobowe, rozumie ich
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W4 patogenezę, objawy kliniczne, postępowanie
terapeutyczne

K_W09 P7S_WG_M2

Umiejętności

U1

Potrafi ocenić zabiegi fizykalne w odniesieniu do
określonych patologii lub jednostek chorobowych,
ocenić siłę mięśniową, ogólna sprawność fizyczną z
uwzględnieniem efektów usprawniania

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U),
dyskusja

U2

Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację,
rozumie zależność między budową a czynnością
narządów i potrafi programować zabiegi
fizjoterapeutyczne, przeprowadzić testy funkcjonalne i
badanie niezbędne do wykonywania zabiegów

K_U01 P7S_UW_M1

U3
Potrafi planować zabiegi z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii, masażu leczniczego i terapii manualnej z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

K_U02 P7S_UW_M1

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego K_K01 P7S_KK_M1 ocena

wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
egzamin
pisemny

K2 Dba o dobro pacjenta w przebiegu procesu fizjoterapii K_K03, K_K04 P7S_KK_M2

K3 Posiada zdolność pracy zespołowej,przyjmuje w zespole
role adekwatne do potrzeb. K_K09 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady
-----
ćwiczenia

Udar mózgu: rodzaje, objawy alarmujące, następstwa –etapy postępowania rehabilitacyjnego po udarze mózgu, zasady szeroko
pojętej rehabilitacji i fizjoterapii u pacjentów po udarze mózgu.Urazy czaszkowo-mózgowe: mechanizm, rodzaje, objawy,
diagnostyka zasady fizjoterapii wczesnej i późnej pacjentów po urazie czaszkowomozgowym.Urazy kręgosłupa: mechanizm,
objawy, rodzaje , złamania kompresyjne kręgów, przerzuty nowotworowe, osteoporoza, złamania typu seat-belt. Zasady
fizjoterapii wczesnej i późnje pacjentów po urazie kręgosłupa. Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego w zakresie
kończyn górnych: uszkodzenie nerwów obwodowych –nerwu promieniowego, nerwu łokciowego, nerwu pośrodkowego.
Zasady fizjoterapii. Zabiegi fizykalne.Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego w zakresie kończyn dolnych: uszkodzenie
nerwów obwodowych –nerwu kulszowego, nerwu strzałkowego, nerwu strzałkowego bocznego. Zasady fizjoterapii. Zabiegi
fizykalne.Choroba Parkinsona –etiopatogeneza, objawy kliniczne, kryteria rozpoznania, zasady fizjoterapii.Uszkodzenie splotu
barkowego: mechanizm, rodzaje, objawy kliniczne, zasady fizjoterapii. Rokowanie. Choroba Alzheimera –etiopatogeneza objawy
kliniczne, czynniki ryzyka, kryteria rozpoznania, profilaktyka, zasady leczenia i fizjoterapii. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia
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Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:

1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych 

2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 

3. złożenie dokumentacji z samokształcenia

4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator
przedmiotu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Mazur R., wsp., „Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny”, PZWL, Warszawa 1998r.

2 Prusiński A., „Neurologia praktyczna”, PZWL, Warszawa 1998r.

3 Jakimowicz W., „Neurologia kliniczna w zarysie”, PZWL, Warszawa 1995r.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Straburzyński –Lupa A.,„ Fizjoterapia”, PZWL, Warszawa 2003

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-2,7-18-19 - Biomechanika stosowana i ergonomia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,7-18-19 - Biomechanika stosowana i ergonomia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Biomechanika stosowana i ergonomia

Kod
przedmiotu F-j2-2,7-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 15.0 20.0 2.0

Suma 15.0 20.0 2.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Podstawowe pojęcia z biologii i fizyki.

Założenia i cele
przedmiotu

Zdobycie wiedzy na styku nauk biologicznych i fizyki oraz w zakresie działania par biokinematycznych i
ruchów całego ciała pod wpływem działania sił wewnętrznych i zewnętrznych; opanowanie umiejętności
posługiwania się metodami stosowanymi w biomechanice. Zapoznanie z ergonomią pracy fizjoterapeuty i
ergonomią podczas codziennych czynności.

Prowadzący
zajęcia dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Egzaminator/
Zaliczający dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
36.0

ECTS:
1.44

godz.:
26.0

ECTS:
1.04

Udział w wykładach (godz.) 15 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
14.0

ECTS:
0.56

godz.:
24.0

ECTS:
0.96

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 4 9

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 10

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Wie jak analizować związki fizjoterapii z biomechaniką
stosowaną i ergonomią K_W03 P7S_WG_M1

test

file:///admin/krk/effects/major/detail/2036
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W2

Ma pogłebiona wiedzę niezbędną do opisu budowy
anatomicznej człowieka i funkcjonowania układu ruchu.
Okresla topografię poszczególnych części narządu ruchu
dla diagnostyki i przeprowadzenia pomiarów w
biomechanice

K_W04 P7S_WG_M1

standaryzowany,
(W), wypełnianie
arkuszy ćwiczeń,
(W), kolokwium

Umiejętności

U1

Potrafi rozpoznawać struktury ludzkiego ciała oraz ich
lokalizację, rozumie zależność między budową a
czynnością narządu ruchu, potrafi stosować pomiary
biomechaniczne w wybranych przypadkach

K_U01 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
Potrafi przeprowadzić analizę biomechaniczną prostych i
złożonych ruchów człowieka w warunkach
prawidłowych

K_U12 P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne

K1

Posiada świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia pernamentnego i potrafi określić mocne i
słabe strony swoich możliwośći ora wie, kiedy powinien
korzystać z pomocy ekspertów

K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie, projekty.

Treści programowe
Wykłady

Rys historyczny biomechaniki. Definicja i podział biomechaniki. Oddziaływanie sił zewnętrznych i wewnętrznych na człowieka.
Trudności w prowadzeniu badań z zakresu biomechaniki. Budowa narządu ruchu człowieka. Podstawowe pojęcia z teorii
struktury narządu ruchu, Czynna i bierna część narządu ruchu, podział i pełnione funkcje. Połączenia bierne narządu ruchu.
Schematy strukturalne kończyny górnej i dolnej, identyfikacja członów. Różnice w ruchliwości pomiędzy kończyną górną i
dolną. Jednostka motoryczna, wielkość, typy jednostek motorycznych. Prawo „wszystko albo nic”. Budowa i funkcja mięśni.
Koordynacja pracy mięśni. Praca mięśni w zależności od warunków zewnętrznych. Akton mięśniowy. Klasa i funkcje aktonu.
Sterowanie ruchem. Zmiany modelu chodu u człowieka, chód z pogranicza fizjologicznego i patologicznego, wyznaczniki chodu.
Ergonomia – definicja. Niewymuszone i wymuszone pozycje przyjmowane podczas pracy. Wady i zalety oraz oddziaływanie na
organizm człowieka pracy w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej.

ćwiczenia

Zajęcia organizacyjno-wprowadzające. Zapoznanie studentów z problematyką przedmiotu, kryteria zaliczenia. Wyznaczanie
ogólnego środka ciężkości metodą analityczną. Siły i momenty sił. Pomiar ruchomości czynnej ręki. Zaliczenie ćwiczeń.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Egzamin testowy. 

Kryteria oceny testu: 

51-60% (punktów) dst; 

61-70% +dst; 

71-80% db; 

81-90% +db; 

91-100% bdb.
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Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu: 

1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów semestralnych

2. uzyskanie zaliczenia z prac zaliczeniowych i samokształceniowych 

3. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń (odpoiwednia ilość obecności na zjęciach i spełnienie
punktu 1 i 2)

4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Błaszcyk J.W.: Biomechanika kliniczna, PZWL, Warszawa 2011.

2 Zagrobelny Z., Woźniewski M.: Biomechanika kliniczna; AWF Wrocław, Wrocław 2008.

3 Bogatowska A., Malinowski A. Ergonomia dla każdego. wydawnictwo SORUS 1997

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Będziński R.: Biomechanika inżynierska. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocłąw 1997

2 Bober T.: Biomechanika układu ruchu człowieka; Wydawnictwo BK, Wrocław 2003.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-2,1-18-19 - Anatomia funkcjonalna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,1-18-19 - Anatomia funkcjonalna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Anatomia funkcjonalna

Kod przedmiotu F-j2-2,1-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu prof.dr hab. Jerzy Jaśkiewicz

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii prawidłowej człowieka.

Założenia i cele przedmiotu

1. Nabycie umiejętności w zakresie lokalizowania, nazywania, opisu budowy ,funkcji i
wzajemnych połączeń poszczególnych układów organizmu ludzkiego.

2. Zainteresowanie studenta złożonością budowy organizmu ludzkiego oraz prozdrowotnym



stylem życia

Prowadzący zajęcia mgr Maria Janiczek,
prof.dr hab. Jerzy Jaśkiewicz

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Jerzy Jaśkiewicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
30.0

ECTS:
2

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Postrzega organizm człowieka jako zintegrowany
morfologicznie i fizjologicznie zespół układów,
narządów.

K_W04 P7S_WG_M1 test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
prezentacja (W),
egzamin
pisemny (W)

W2

Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do opisu budowy
anatomicznej człowieka i funkcjonowania
poszczególnych jego układów i narządów w tym określa
topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i
przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii

K_W04 P7S_WG_M1

Umiejętności
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U1 Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację K_U01 P7S_UW_M1 dyskusja, projekt
i jego
prezentacja
połączona z
dyskusją

U2 Rozumie zależność między budową a czynnością
poszczególnych narządów i układów ciała człowiek K_U01 P7S_UW_M1

Kompetencje społeczne

K1 Ma świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia permanentnego K_K01 P7S_KK_M1 ocena

wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2 Wykazuje inicjatywę i demonstruje postawę promującą
zdrowie K_K02 P7S_KK_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia praktyczne, pokaz, instruktaż, zajęcia praktyczne,projekcje filmu,
ekspozycje stałe.

Treści programowe
Wykłady

Organizm człowieka jako system biologiczny zintegrowanych strukturalnie i czynnościowo narządów i ich układów.

Osie i płaszczyzny ciała człowieka, jamy ciała.Topografia, budowa i funkcja układów narządu ruchu, układu
pokarmowego,oddechowego, krążenia, moczowego, rozrodczego.

Ważniejsze parametry i przystosowania strukturalne do pełnionych funkcji. Integracyjna rola układu nerwowego i
hormonalnego w prawidłowym funkcjonowaniu ustroju. Znaczenie układu limbicznego (pamięć i emocje) oraz ośrodków
korowych mózgowia specyficznych dla człowieka. Koordynacja czynności życiowych–topografia, budowa i funkcje układu
dokrewnego
ćwiczenia

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym: układ szkieletowy.

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym-układ mięśniowy.

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym–układ pokarmowy.

Aanatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym–układ oddechowy

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym–układ wydalniczy

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym–układ płciowy

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym–układ naczyniowy

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym–układ dokrewny

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym–układ nerwowy

Anatomia opisowa układów, narządów z aspektem czynnościowym–narządy zmysłów i powłoka wspólna

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb

file:///admin/krk/effects/major/detail/2059
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/major/detail/2059
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/major/detail/2086
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1
file:///admin/krk/effects/major/detail/2087
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Forma egzaminu–pisemny obejmujący treści wykładów i ćwiczeń.

Zasady dopuszczenia do egzaminu

1.uzyskanie zaliczenia z kolokwiów częściowych,

2.uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń,

3.zaliczenie tematów ćwiczeń praktycznych

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Netter F. (red.), wyd. pol. Jędrzejewski K. (red.), wyd. pol. Woźniak W., 2011,

2 Atlas anatomii człowieka Nettera (łacińskie mianownictwo anatomiczne) Elsevier Urban & Partner

3 MuscolinoJ., Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego red. Śliwiński Z.wyd. Elsevier, Wrocław, 2006

4 Maciejewski R .,Torres K ;Anatomia czynnościowa ,Wyd.Czelej, Lublin 2007

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Narkiewicz O., Moryś J., 2010, Anatomia człowieka tom I - IV(komplet). Wydawnictwo lekarskie PZWL

2 Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka tom I-V , 2014 Wydawnictwo lekarskie PZWL

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 



Przedmiot: F-j2-8,6.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w pediatrii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-8,6.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w pediatrii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w pediatrii

Kod zajęć F-j2-8,6.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 15.0 30.0 3.0

Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć mgr Bożena Jenek

Ogólna wiedza z zakresu podstaw fizjoterapii w pediatrii, wad postawy ,anatomii,



Wymagania (Kompetencje wstępne) fizjologii i
metod fizjoterapeutycznych. 

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie studentów z schorzeniami występującymi w pediatrii, ich etiopatogenezą i
rehabilitacją. Auksologią chorób. Przyczynami występowania i objawami klinicznymi
oraz z
postępowaniem fizjoterapeutycznym w wybranych jednostkach chorobowych w
pediatrii. 

Prowadzący zajęcia mgr Bożena Jenek

Egzaminator/ Zaliczający dr Andrzej Walawski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
45.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
70.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
70

ECTS:
3

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie



W1
Rozumie procesy rozwoju osobniczego od dzieciństwa
poprzez dojrzałość do starości K_W05, K_W18

P7S_WG_M2,
P7S_WK_M3

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi rozpoznawać i interpretować podstawowe
problemy psychologiczne oraz społeczne osób
niepełnosprawnych.

K_U10, K_U18 P7S_UO_M1,
P7S_UW_M5

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Przestrzega praw i obowiązków natury etycznej i
zawodowej wobec pacjenta i jego rodziny. K_K01, K_K03 P7S_KK_M1,

P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia , dyskusja, pokaz, zajęcia kliniczne, metoda sytuacyjna,
metoda przypadków 

Treści programowe
Wykłady

Wykłady

1 Stany nagłe u dzieci
2 Choroby zakaźne wieku dziecięcego
3 Nowotwory wieku dziecięcego
4 Choroby układu krążenia u dzieci
5 Choroby układu oddechowego u dzieci 

Ćwiczenia
ćwiczenia

1.Wstęp, auksologia, prawidłowy rozwój dziecka oraz zaburzenia rozwoju w poszczególnych miesiącach życia.
2.Fizjoterapia kliniczna w chorobach układu mięśniowego –analiza wybranych jednostek chorobowych.
3.Fizjoterapia kliniczna w chorobach ortopedycznych- wybrane jednostki chorobowe
4.Fizjoterapia kliniczna w chorobach genetycznych – wybrane jednostki chorobowe
5.Fizjoterapia kliniczna w wybranych chorobach reumatycznych – wybrane jednostki chorobowe 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

1) od 90% bardzo dobry ( 5.0)
2) od 80% dobry plus ( 4.5)
3) od 70% dobry (4.0)
4) od 60% dostateczny plus(3.5)
5) od 50 % dostateczny (3.0)
6) poniżej 50 % niedostateczny (2.0) 
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Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Student dopuszczony do zaliczenia po
uzyskaniu pozytywnych
ocen z poszczególnych zadań i
umiejętności,obecności i
aktywności na zajęciach.
Student dopuszczony do egzaminu po
uzyskaniu zaliczenia z
ćwiczeń. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 B. Górnicki Z. Kowalczyk ,,Diagnostyka i terapia małego dziecka'' PZWL

2 J.Nowotny " Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach nmarzasu ruchu" AWF Katowice 2000

3 A.Obuchowicz "Badanie podmiotowe o przedmiotowe w pediatrii "PZWL Warszawa 2007

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 W.Kukliński,K Zeman ''Fizjoterapia w pediatrii" PZWL Warszawa 2012

2 Fizjoterapia dzieci i niemowląt Wydawnictwo Forum

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych J.w.



Przedmiot: F-j2-2,16-18-19 - Dydaktyka Fizjoterapii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,16-18-19 - Dydaktyka Fizjoterapii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Dydaktyka Fizjoterapii

Kod zajęć F-j2-2,16-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć dr Halina Zięba

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość podstaw pedagogiki i psychologii. 

Założenia i cele zajęć

Poznanie zagadnień związanych z formami i sposobem przekazu informacji z wykorzystaniem
odpowiednich metod i środków dydaktycznych w procesie nauczania fizjoterapii.

Poznanie zasad oraz nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń, nauczania fizjoterapii  w placówkach
edukacyjnych i ochrony zdrowia. Wdrożenie do samokształcenia. 



Zdobycie umiejętności interpretowania doniesień naukowych z dziedziny fizjoterapii.

Prowadzący zajęcia mgr Teresa Friediger,
dr Halina Zięba

Egzaminator/
Zaliczający dr Halina Zięba

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
30.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Umiejętności: student potrafi

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

Formy i metody kształcenia
-----

Treści programowe



Wykłady

Wykłady

1.Omówienie tematyki wykładów, kryteriów zaliczenia, wymagań egzaminacyjnych. Podanie bibliografii. 

2.Dydaktyka jako nauka: etymologia, geneza, znaczenie pojęcia dydaktyka. 

3.Podstawowe pojęcia: uczenie się, nauczanie, kształcenie, samokształcenie. 

4. Funkcje dydaktyki i jej status wśród nauk pedagogicznych. Pierwsi teoretycy dydaktyki. 

5. Dydaktyka ogólna, dydaktyka szczegółowa. Zasady nauczania, zasady uczenia się. Zasady ogólnodydaktyczne. 

6. System dydaktyczny: podstawowe pojęcia. Cele i treści kształcenia. 

7. Metody nauczania. Rodzaje i sposoby  wykorzystania środków  nauczania. 

8. Programowanie procesu rehabilitacji za pomocą metod problemowych, eksponujących, aktywizujących (np. metaplan, burza
mózgów). 

9. Rola i znaczenie piśmiennictwa naukowego w zdobywaniu i poszerzaniu ogólnej wiedzy fizjoterapeutycznej. Analiza i
wykorzystanie piśmiennictwa z zakresu fizjoterapii w przygotowywaniu szkoleń, opracowywaniu programów terapeutycznych i
w procesie samodoskonalenia zawodowego. 

10. Typy i style pracy nauczyciela. Autoprezentacja nauczyciela w pracy z grupą. Dyskusje  o ocenie: sposoby oceniania, rola
oceny efektów nauczania.   

11. Cechy dobrej pracy zespołowej. Zespół interdyscyplinarny i jego współpraca w procesie rehabilitacji pacjenta. Ogniwa
procesu nauczania w odniesieniu do fizjoterapii. Metody i środki nauczania w fizjoterapii.   

12. Podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Kanały przekazu informacji i ich wpływ na kształtowanie
ogólnej oceny wypowiedzi. Formy komunikacji (komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna). 

11. Zasady tworzenia plakatu i prezentacji multimedialnej dla potrzeb dydaktycznych. 

13. Zasady tworzenia konspektów. Główne i operacyjne cele kształcenia. Struktura celu operacyjnego   jego przykłady. Formy
nauczania. 

14. Wypalenie zawodowe fizjoterapeuty – strategie skutecznego zapobiegania. 

15. Etapy kształcenia zawodowego: kształcenie podstawowe i specjalistyczne. Metody fizjoterapii jako specyficzny element
kształcenia zawodowego. Granice kompetencji  w edukacji zawodowej. 

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Typy i style pracy nauczyciela. Autoprezentacja nauczyciela w pracy z grupą. 

2.Dyskusje  o ocenie: sposoby oceniania, rola oceny efektów nauczania.   

3. Cechy dobrej pracy zespołowej. Zespół interdyscyplinarny i jego współpraca w procesie rehabilitacji pacjenta. Ogniwa
procesu nauczania w odniesieniu do fizjoterapii. Metody i środki nauczania w fizjoterapii.   

4. Podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej.

5. Kanały przekazu informacji i ich wpływ na kształtowanie ogólnej oceny wypowiedzi. Formy komunikacji (komunikacja
werbalna, komunikacja niewerbalna). 

6. Zasady tworzenia plakatu i prezentacji multimedialnej dla potrzeb dydaktycznych. 

7. Zasady tworzenia konspektów. 

8.Główne i operacyjne cele kształcenia. 

9.Struktura celu operacyjnego - jego przykłady. 

10.Formy nauczania. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się



Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Zakres ocen testu: 

 5.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 93%-100% 

4.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 85%-92%

 4.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 77%-84% 

3.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76% 

3.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-68% 

2.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60% 

Ocena umiejętności 

 Praca zaliczeniowa polegająca na opracowywaniu konspektów zajęć. 

 Praca w grupach polegająca na opracowywaniu konspektów zajęć, programów
terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych doniesień naukowych. 

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

obecność na wykładach, 

obecność i aktywny udział na
ćwiczeniach, 

samodzielne opracowanie
konspektów  zajęć,

 opracowanie  scenariuszy zajęć z
pacjentem.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Okoń W. 2003. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Żak, Warszawa.

2. Nowacki T. 2003. Dydaktyka doskonalenia zawodowego.2. Warszawa

3. Chybicka A. 2006. Psychologia twórczości grupowej. Impuls, Kraków

4. Silberman M, Auerbach C, Sałuda G. 2004. Metody aktywizujące w szkoleniach.Wolters Kluwer, Kraków.

5. Karwański A. 2006. Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii.Poznań

6. Kwiatkowski SM. 2001. Kształcenie zawodowe – dylematy teorii i praktyki. IBE, Warszawa.

7. Lenar P. 2008. Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Helion, Gliwice.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Commichau A, Winkler M. 2008. Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji. WAM, Warszawa.

2. Robson M. 2005. Grupowe rozwiązywanie problemów. PWE, Warszawa

3. Kubiczek B. 2009. Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Nowik, Opole

4. Silberman M. 2005. Uczymy się uczyć. GWP, Gdańsk.

5. Knapp ML, Hall JA. 2000. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Astrum, Warszawa

6. Suchodolski B. 2003. Edukacja permanentna – rozdroża i nadzieje. TWWP, Warszawa.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych



Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----

Przedmiot: F-j2-3,4-18-19 - Terapia manualna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,4-18-19 - Terapia manualna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Terapia manualna

Kod zajęć F-j2-3,4-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 15.0 25.0 2.0

Suma 15.0 25.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr hab. Dariusz Mucha

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania układu narządu ruchu człowieka uraz układu nerwowego,
diagnozowania i metod oceny pacjenta dla potrzeb fizjoterapii.



Założenia i cele
zajęć

Nabycie przez studenta umiejętności manualnych pozwalających na wykonanie wybranych elementów
terapii manualnej. Zapoznanie studenta z procesami patologicznymi zachodzącymi w tkankach  i układach
organizmu człowieka w celu umiejętnego rozpoznania problemu i doboru właściwych sposobów terapii
manualnej.

Prowadzący
zajęcia dr Jarema Paduszyński

Egzaminator/
Zaliczający dr hab. Dariusz Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
40.0

godz.:
35.0

Udział w wykładach (godz.) 15 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 25

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
20.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 5

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
60.0

ECTS:
2.0

godz.:
55.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
60

ECTS:
2

godz.:
55

ECTS:
2

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Student wie jakie są teoretyczna i praktyczne podstawy
terapii manualnej.

K_W09 P7S_WG_M2

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


W2 Zna wskazania do wykonywania poszczególnych
procedur fizjoterapeutycznych. K_W10 P7S_WG_M2 egzamin

pisemny (W)

W3
Potrafi wymienić zagrożenia zabiegów w obszarze terapii
manualnej oraz potrafi wymienić przeciwwskazania do
nich.

K_W20 P7S_WK_M4

Umiejętności: student potrafi

U1
Student posiada umiejętności manualne do wykonywania
postępowania terapeutycznego z zakresu masażu i
terapii manualnej

K_U02 P7S_UW_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

U2
Posiada umiejętności niezbędne do wykonania procedur
terapeutycznych według prawidłowego algorytmu
postępowania

K_U01 P7S_UW_M1

U3 Posiada umiejętności obsługi aparatury diagnostycznej
oraz zastosowania urządzeń wspomagających terapię K_U04 P7S_UW_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Ma świadomość poziomu przyswojonej wiedzy oraz
umiejętności K_K01 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K)

K2
Zdaje sobie sprawę konieczności permanentnego
dokształcania się i rozwoju osobistego zarówno w
obszarze wiedzy jak i sprawności fizycznej

K_K10 P7S_KR_M2

K3 Rozwiązuje zadania problemowe oraz współdziała
interdyscyplinarnie K_K09 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia. Obserwacja pracy studenta - ocena aktywności w czasie zajęć. Zaliczenie poszczególnych technik w czasie
ćwiczeń. Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Treści programowe
Wykłady

Miejsce terapii manualnej w procesie fizjoterapii. Podstawy biomechaniczne i patofizjologiczne terapii manualnej. trakcje i
mobilizacje - zasady wykonywania. Podstawowe metody terapii manualnej - zbieżności i różnice. Metodyka wykonywania
zabiegów manualnych . Zagrożenia terapii manualnej, wskazania i przeciwwskazania.  Podstawowe pojęcia (paradygmaty) z
zakresu Terapii manualnej: algorytm postępowania w terapii manualnej, bariery ruchowe, ból, centralizacja i peryferalizacja,
chiropraktyka, dysfunkcja somatyczna, dysfunkcja stawowa, dyskopatia, gra stawowa (joint play), kręgarstwo, lumbago,
medycyna manualna, metody terapii manualnej (W.P. Ackermann, Z. Arkuszewski, J.H. Cyriax, L. Hartman, F.M. Kaltenborn i
Evjent   (OMT, Nordic System), G.D. Maitland, S. Masayuki (Yumeiho), R. McKenzie,  B.R. Mulligan, A. Rakowski (terapia
manualna w modelu holistycznym), K. Lewit, D. Butler (neuromobilizacje), H.F.Frisch i J. Roex), mobilizacja i manipulacja,
mobilizacja tkanek miękkich, neuromobilizacje, osteopatia, podwichnięcie, ruchomość stawu, ryglowanie i pozycja stawu,
segment ruchowy, shiatsu, ,,slack", stabilność stawu, staw krzyżowo-biodrowy, stopnie swobody ruchu w stawie, ślizg (glide),
testy diagnostyczne, testy oporowe, trakcja i kompresja, wzorzec torebkowy, zablokowanie, zespoły strukturalne.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Wybrane techniki terapii manualnej dla stawów kończyn górnych: stawów ręki i przedramienia, stawu łokciowego, stawu
ramienno-barkowego. Wybrane techniki terapii manualnej dla stawów kręgosłupa. Wybrane techniki terapii manualnej dla
stawów kończyn dolnych: stopy i podudzia, stawu kolanowego, stawu biodrowego. Wybrane techniki terapii manualnej dla
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stawów krzyżowo-biodrowych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Na ocenę dostateczną - 60%. Na ocenę dostateczną plus - 70%. Na ocenę dobry -
80%. Na ocenę dobry plus - 85%. Na ocenę bardzo dobry - 90%.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Obecność na zajęciach. Weryfikacja ustna wiedzy
teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Ackermann W.,P. Chiropraktyka ukierunkowana. Diagnostyka i technika. Natura Medica, Poznań 1997.

2 Banks K., Hengeveld E. Terapia manualna według koncepcji Maitlanda. Red. Z.Śliwiński, Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2013.

3 Cyriax J., H. Ilustrowany podręcznik medycyny ortopedycznej. DB Publising, Warszawa 2009.

4 Frisch H., Roex J. Terapia manualna. Poradnik wykonywania ćwiczeń. WL PZWL, Warszawa 2001.

5 Hartman L. Podręcznik technik osteopatycznych w leczeniu manualnym kręgosłupa i stawów obwodowych. ZL Natura,
Kielce 1997.

6 Kaltenborn F.,M. Kręgosłup, badanie manualne i mobilizacje (T.1) Manualne mobilizacje stawów kończyn
(T.2).Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1997.

7 Kasperczyk T., Mucha D. ( Red. ) Podstawy terapii manualnej. Jet, Kraków 2012.

8 Lewit K. Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu. PZWL, Warszawa 1984.

9 Orzech J. Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii. Sport i Rehabilitacja, Tarnów 2001.

10 Rakowski A. terapia manualna holistyczna. CTM, Poznań 2011.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Arkuszewski Z. Podręcznik medycyny manualnej. Atlas zabiegów. Elipsa – Jaim, Kraków 2009.

2 Butler D. Mobilisation of the nervous system.Churchill Livingstone, New York 1991.

3 Kasperczyk T. ,Mucha D. Wykorzystanie akupresury i siatsu w terapii manualnej. Medycyna Manualna 2012,nr 2 i 3 ,s. 7 –
10.

4 Neumann M.,D. Medycyna manualna. PZWL, Warszawa 1992.

5 Rakowski A. Kręgosłup w stresie. GWP, Gdańsk 1995.

6 Saionji M. Japońska metoda leczenia. Yumeiho. Tł. W.Opoka, Umea Shinoda – Kuracejo, Kraków 1989.

7 Słobodzian J., Rakowski A. Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego. CTM, Poznań
2001.

8 Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. ZL Natura, Kielce 2000.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-7,2.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,2.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie

Kod zajęć F-j2-7,2.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program zajęć

mgr Paulina Wrona



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie dotyczące BHP na oddziale szpitalnym. Podstawowa wiedza z
zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii. Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu
kinezyterapii, fizykoterapii i masażu.

Założenia i cele
zajęć

1) Przyswojenie studentom zasad prowadzenia ćwiczeń oraz zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu
ginekologii i położnictwa.

2) Zapoznanie studentów z systemem szkół rodzenia. 

3) Przedstawienie studentom współczesnych metod fizjoterapii w ginekologii i położnictwie. 

4) Poznanie przyczyn i objawów w wybranych patologiach ciąży, powikłaniach połogowych oraz
zaburzeniach ginekologicznych w odniesieniu do postępowania fizjoterapeutycznego. 

5) Przygotowanie studentów do postępowania okołooperacyjnego.

Prowadzący
zajęcia

dr hab. Hubert Wolski,
mgr Paulina Wrona

Egzaminator/
Zaliczający dr hab. Hubert Wolski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
30

ECTS:
2

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 

Sposób
weryfikacji



efektów
uczenia się

efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 1) Posiada wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu
fizjoterapeuty w ginekologii i położnictwie. K_W23 P7S_WK_M3

udział w dyskusji,
(W), referat, (W)

W2

2) Posiada wiedzę w zakresie jednostek chorobowych,
rozumie ich patogenezę, objawy kliniczne, przebieg w
stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków
fizjoterapii w procesie rehabilitacji.

K_W10 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1
3) Potrafi wykonać zabiegi fizjoterapeutyczne u kobiet z
dysfunkcjami ginekologicznymi oraz przed i po zabiegach
operacyjnych.

K_U04 P7S_UW_M1
test umiejętności
wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2

4) Zna zasady i metodykę wykonywania ćwiczeń u kobiet
po porodzie siłami natury oraz przez cesarskie cięcie.
Potrafi przeprowadzić ćwiczenia w zaburzeniach układu
rodnego oraz przed i po operacjach ginekologicznych.

K_U06 P7S_UW_M2

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
5) Student jest gotów do wykonania powierzonych mu
zadań. Jest odpowiedzialny i przygotowany do pracy z
pacjentem, dba o jego dobro.

K_K05 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, praca samokształceniowa, dyskusja. 

Treści programowe
Wykłady

1) Miejsce ginekologii i położnictwa w rehabilitacji jej rola i zakres działania. 

2) Przypomnienie budowy i topografii miednicy mniejszej. Budowa dna miednicy. Zaburzenia statyki narządów rodnych.

3) Przebieg ciąży o fizjologicznym przebiegu. Rozpoznanie ciąży, badania przesiewowe i diagnostyczne w trakcie ciąży. 

4) Patologia ciąży, poronienie, poród przedwczesny, ciąża przeterminowana, ciąża przenoszona. Choroby towarzyszące w czasie
ciąży i choroby które pojawiają się w czasie ciąży.

5) Nietrzymanie moczu- zapobieganie oraz wspomaganie leczenia operacyjnego w zaawansowanych przypadkach

Ćwiczenia
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ćwiczenia kliniczne,
zajęcia praktyczne

Ginekologia operacyjna- rodzaje operacji. Postępowanie okołooperacyjne. Proces usprawniania przed i po zabiegu
ginekologicznym, sposoby pionizacji, przykłady ćwiczeń. Cele rehabilitacji jako przygotowania do zabiegu. Zaburzenia
kwalifikujące się do zastosowania fizjoterapii w ginekologii zachowawczej. Niewydolność przepony moczowo płciowej- podział,
rozpoznanie, leczenie, postępowanie fizjoterapeutyczne, prewencja. Onkologia w ginekologii- profilaktyka, leczenie, rola
fizjoterapii, edukacja zdrowotna. Postępowanie fizjoterapeutyczne i profilaktyczne w zaburzeniach miesiączkowania, PMS,
klimakterium, endometriozie. Demonstracja i wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy mniejszej, ćwiczenia
poprawiające krążenie, ćwiczenia laktacyjne, ćwiczenia dla poszczególnych trymestrów ciąży. Dobór ćwiczeń w przypadku ciąży
o nieprawidłowym przebiegu. Zasady prowadzenia ćwiczeń u pacjentek po porodzie naturalnym, przez cesarskie cięcie, po
zabiegach ginekologicznych, w połogu. Szkoły rodzenia- cele i zasady funkcjonowania. Rola fizjoterapii w okresie połogu,
powikłania w okresie połogu. Zakażenia i infekcje narządu rodnego. Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu zakażeń i odległych
następstw. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Test wiedzy:

90%- 100% bardzo dobry (5,0)

80%- 89% dobry plus (4,5)

70%- 89% dobry (4,0)

60%- 79% dostateczny plus (3,5)

50%- 69% dostateczny (3,0)

poniżej 50% niedostateczny (2,0)

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć
studenta Zaliczenie i egzamin

Warunki odbywania i
zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia zajęć jest 100% frekwencji na ćwiczeniach, złożenie pracy
samokształceniowej w terminie, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.
Obecność na wykładach wynosząca minimum 50%. Spełnienie wszystkich warunków przez
studenta dopuszcza go do egzaminu końcowego. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. "Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie" Dariusz Szukiewicz PZWL, 2012

2. "Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie”, Kozłowska J. AWF, Kraków 2006

3. "Prowadzenie porodu" Chapman V. Charles C. (Iwanowicz-Palus G. red.) PZWL 2011

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja



1. "Fizjoterapia w zachowawczym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet", Daria Chmielewska, Magdalena Stania AWF
Katowice, 2016

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-9,3.18-19 - Metody specjalne fizjoterapii cz.III, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-9,3.18-19 - Metody specjalne fizjoterapii cz.III, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Metody specjalne fizjoterapii cz.III

Kod zajęć F-j2-9,3.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 15.0 30.0 4.0

Suma 15.0 30.0 4.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny



Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Jarema Paduszyński

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii oraz terapii manualnej. Student zna zastosowanie technik i metod
terapeutycznych w obszarze tkanek miękkich. Podstawy diagnostyki i postępowania według różnych metod.
Tradycyjna Medycyna Chińska, Osteopatia, metoda Cyriaxa, metoda Ackermanna. Praktyczne możliwości
zastosowania wyżej wymienionych metod. Algorytm postępowania terapeutycznego.

Założenia i cele
zajęć

Znajomość metod fizjoterapeutycznych oraz praktyczne ich zastosowanie w terapii

Prowadzący
zajęcia dr Jarema Paduszyński

Egzaminator/
Zaliczający dr Jarema Paduszyński

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
62.0

godz.:
62.0

Udział w wykładach (godz.) 15 15

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 30

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 15 15

Udział w egzaminie (godz.) 2 2

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
58.0

godz.:
58.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 20 20

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 18 18

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 10

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
120.0

ECTS:
4.0

godz.:
120.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
120

ECTS:
4

godz.:
120

ECTS:
4

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Ram
Kwalifikacji

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Rozumie i przewiduje efekty zabiegów manualnych i
ćwiczeń fizjoterapeutycznych K_W03 P7S_WG_M1

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi zaplanować i wykonać zabiegi K_U02 P7S_UW_M1
test umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Prowadzi działania edukacyjne i terapeutyczne
samodzielnie i w zespole. K_K02 P7S_KK_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Formy i metody kształcenia

Wykłady, ćwiczenia, panele dyskusyjne, studium przypadku - forma zadaniowa

Treści programowe
Wykłady

Założenia teoretyczne i praktyczne diagnozowania postawy ciała. Dyskusja na temat układu narządu ruchu, wady postawy ciała
w aspekcie stosowania technik z zakresu metod specjalnych. Podstawowe założenia koncepcji Osteopatycznych, PNF, Cyriaxa,
Ackermanna.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Teoretyczne i praktyczne diagnozowanie postawy ciała. Wady postawy ciała i dysfunkcje w ujęciu holistycznym w
zastosowaniu podstaw medycyny osteopatycznej, metody Cyriaxa, tradycyjnej mdycyny chińskiej, hirudoterapii, metody
Mulligana i Ackermanna.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta Obecność na zajęciach. Analiza przypadków klinicznych.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zaliczenie teoretyczne  -
kolokwium

Zaliczenie praktyczne 

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Frisch H, Roex J, Terapia manualna. Poradnik wykonywania ćwiczeń. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2001

2 Liem Torsten, Dobler Tobias Techniki osteopatyczne. Tom 1,2,3 Urban & Partner 2012

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Mucha D. - Terapeutyczne mikrosystemy ludzkiego ciała, Kraków, 1997, Terenia

2 Kasperczyk T, Mucha D. Podstawy terapii manualnej. Wyd. JET, Kraków 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-4,12-18-19 - Kliniczne podstawy w chirurgii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,12-18-19 - Kliniczne podstawy w chirurgii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Kliniczne podstawy w chirurgii

Kod
przedmiotu F-j2-4,12-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba



odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr Wojciech Fibiger

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii – integracja wiedzy z wymienionych dyscyplin naukowych

Założenia i cele
przedmiotu

Zapoznanie studenta z różnymi jednostkami chorobowymi wymagającymi leczenia chirurgicznego.
Przedstawienie różnych metod leczenia operacyjnego w wybranych jednostkach chorobowych.
Przedstawienie celów, zadań i zasad rehabilitacji w chirurgii oraz metod postępowania z pacjentem po
leczeniu chirurgicznym.

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający dr Wojciech Fibiger

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
26.0

ECTS:
1

godz.:
19.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 5 3

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
10.0

ECTS:
0

godz.:
10.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 2

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 2 2

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
36.0

ECTS:
1.0

godz.:
29.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza



W1 Zna anatomię i fizjologię człowieka K_W04 P7S_WG_M1 odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
referat, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

W2 Zna cele, zadania i zasady rehabilitacji w chirurgii K_W05, K_W07,
K_W09, K_W10 P7S_WG_M2

W3
Ma wiedzę na temat planowania, wykonywania i
ewaluacji programu fizjoterapii, zmierzających do
poprawy stanu zdrowia

K_W11, K_W13 P7S_WG_M2

Umiejętności

U1
Zna anatomię i fizjologię człowieka Ma wiedzę na temat
planowania, wykonywania i ewaluacji programu
fizjoterapii, zmierzających do poprawy stanu zdrowia

K_U01, K_U07,
K_U11

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M2,
P7S_UW_M5

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
referat, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego K_K01 P7S_KK_M1

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
referat, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, prezentacja, opis przypadków, film, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

Chirurgia – definicja, podział, klasyfikacja zabiegów chirurgicznych, podstawowe  pojęcia stosowane w chirurgii.
Charakterystyka leczenia chirurgicznego.

Cele i zadania rehabilitacji w chirurgii.

Metody postępowania rehabilitacyjnego po leczeniu chirurgicznym.

Powikłania i następstwa leczenia chirurgicznego.

Zasady rehabilitacji przed i pooperacyjnej.

seminaria,
ćwiczenia

Ból pooperacyjny – definicja, patomechanizm, skale, sposoby leczenia.

Angiochirurgia - choroby naczyń tętniczych - miażdżyca tętnic obwodowych, choroba Buergera -  patofizjologia, objawy
kliniczne, ogólna charakterystyka przebiegu, metody leczenia.

Angiochirurgia - choroby obwodowych naczyń żylnych - zakrzepica żylna, przewlekła niewydolność żylna, żylaki - patofizjologia,
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objawy kliniczne, ogólna charakterystyka przebiegu, metody leczenia.

Kardiochirurgia - zawał serca, nabyte wady zastawkowe, tętniaki aorty - podstawy patofizjologii, główne objawy kliniczne i
ogólna charakterystyka przebiegu, metody leczenia chirurgicznego.

Torakochirurgia- rak płuca, rak przełyku, zniekształcenia klatki piersiowej (klatka  kurza, lejkowata) - patofizjologia, główne
objawy kliniczne i ogólna charakterystyka przebiegu, metody leczenia chirurgicznego.

Neurochirurgia - choroby naczyniowe mózgu (naczyniaki, tętniaki), nowotwory mózgu, wodogłowie, krwiaki pourazowe
śródmózgowe i zewnątrzmózgowe- patofizjologia, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka przebiegu, metody
leczenia chirurgicznego.

Neurochirurgia - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa (stenoza  kanału kręgowego, discopatia), urazy kręgosłupa i rdzenia
kręgowego, nowotwory  kręgosłupa i rdzenia kręgowego- patofizjologia, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka
przebiegu, metody leczenia chirurgicznego.

Chirurgia jamy brzusznej- rak żołądka, kamica pęcherzyka żółciowego,  zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie
trzustki- patofizjologia, główne objawy kliniczne, przebieg, klasyfikacja oraz metody leczenia.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

Egzamin pisemny/testowy

60-65% dst; 66-69% +dst; 70-79% db; 80-89% +db; 90-
100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:

1. obecność na zajęciach

2. uzyskanie zaliczenia z  prac zaliczeniowych

2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

3. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator
przedmiotu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Fibak J. Kompendium chirurgii ogólnej. PZWL. W-wa,1999

2 Woźniewski M. Fizjoterapia w chirurgii. PZWL. 2012

3 Kwolek A. Rehabilitacja Medyczna. Elsevier Urban & Partner. Wrocław. 2013

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Nigel Rawlinson, Derek Alderson, red. wyd. pol. Jacek Gawrychowski . Choroby chirurgiczne. PZWL 2014

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-6,6.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w onkologii i medycynie



Przedmiot: F-j2-6,6.18-19 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w onkologii i medycynie
paliatywnej, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w onkologii i medycynie
paliatywnej

Kod zajęć F-j2-6,6.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć mgr Bożena Jenek

Wymagania (Kompetencje wstępne) -----



Założenia i cele zajęć -----

Prowadzący zajęcia mgr Bożena Jenek

Egzaminator/ Zaliczający dr Andrzej Walawski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
28.0

Udział w wykładach (godz.) 10 8

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
15.0

godz.:
15.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
45.0

ECTS:
2.0

godz.:
43.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
40

ECTS:
1.6

godz.:
40

ECTS:
1.6

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Wie jak opisywać objawy, przyczyny oraz rozumie
mechanizmy procesów patologicznych zachodzących w
tkankach i układach organizmu człowieka

K_W04, K_W09 P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W), prezentacja
(W)

Umiejętności: student potrafi

bezpośrednia

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


U1

Potrafi rozpoznawać struktury ludzkiego ciała oraz ich
lokalizację,rozumie zależność między budową a
czynnością narządów i potrafi programować zabiegi
fizjoterapeutyczne, przeprowadzać testy funkcjonalne i
badania niezbędne dla wykonywania zabiegów

K_U01, K_U21 P7S_UW_M1,
P7S_UK_M1

ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii K_K04 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja panelowa, burza mózgów, pokaz, prezentacja multimedialna, metoda przypadku,
metoda sytuacyjna,zajęcia praktyczne, samokształceniowe.

Treści programowe
Wykłady

1.Biologia nowotworów

2.Wczesna diagnostyka onkologiczna

3.Diagnostyka i leczenie poszczególnych rodzajów nowotworów z uwzględnieniem zastosowań fizjoterapii w postępowaniu
leczniczym.

a.Nowotwory głowy i szyi

b.Nowotwory układu oddechowego

c.Nowotwory układu pokarmowego

d.Nowotwory narządu ruchu

e.Nowotwory narządów rozrodczych

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Wprowadzenie. Diagnostyka i fizjoterapia chorych w onkologii i opiece paliatywnej.

2. Wybrane objawy zaawansowanego stadium choroby nowotworowej (diagnostyka i programowanie rehabilitacji).

3. Diagnostyka i programowanie w uszkodzeniach neurologicznych w onkologii i opiece paliatywnej.

4. Diagnostyka i programowanie w uszkodzeniach narządu ruchu w onkologii i opiece paliatywnej.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

1)  od 90%        bardzo dobry ( 5.0)

2)  od 80%          dobry plus ( 4.5)

3)  od 70%             dobry (4.0)

4)  od 60%          dostateczny plus ( 3.5)

5)  od 50 %          dostateczny (3.0)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M1
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6)  poniżej 50 %  niedostateczny (2.0)

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć
studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia
zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z
oceną)

1. Uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych

2. Zaliczenie ćwiczeń - forma zaliczenia ćwiczeń to odpowiedź ustna oceniająca
przyswojenie teoretycznej wiedzy z zakresu obowiązującej tematyki oraz ocena
praktycznych umiejętności nabytych podczas zajęć. Obecności na ćwiczeniach 100%.

3. Złożenie dokumentacji z samokształcenia

4. Spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Woźniewski M., Kornafel J. Rehabilitacja w onkologii Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010

2. Woźniewski M Fizjoterapia w onkologii PZWL Warszawa 2012

3 Wójcik A., Pyszora A. Fizjoterapia w opiece paliatywnej PZWL 2013

4. Mika A.K., Po odjęciu piersi, PZWL, Warszawa 2006.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Fraczek M., Chirurgia nowotworów, Alfa Medica Press, Bielsko – Biała 2003.

2. Kordek R.i wsp., Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica, Gdańsk 2007.

3. Krzakowski M., Onkologia kliniczna. tom I i II, Borgis, Warszawa 2006.

4. Watson M. S. i wsp., Opieka paliatywna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007 .

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych J.w.
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Przedmiot: F-j2-7,7.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym cz.I, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym cz.I

Kod zajęć F-j2-7,7.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 15.0 30.0 3.0

Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program

mgr Katarzyna Warzeszak



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza i umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii oraz wiedza i umiejętności z zakresu
kinezyterapii. Znajomość anatomii, fizjologii i biomechaniki. Metody diagnostyczne stosowane w pediatrii. 

Założenia i cele
zajęć

Zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami współczesnych metod terapeutycznych
wykorzystywanych w fizjoterapii niemowlęcej. Przygotowanie studenta do bezpiecznej i wszechstronnej
pracy z pacjentem z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych stosowanych w pediatrii.
Przygotowanie i nauczenie studenta programowania oraz odpowiedniego doboru metod
fizjoterapeutycznych, a także oceny przeciwwskazań do prowadzenia postępowania terapeutycznego w
zależności od jednostki chorobowej i stanu funkcjonalnego w zakresie niemowląt i dzieci przedszkolnych.
Poruszenie zagadnienia dotyczącego problemu otyłości wśród dzieci i młodzieży. Wyjaśnienie problemu
związanego z chorobami genetycznymi. 

Prowadzący
zajęcia mgr Katarzyna Warzeszak

Egzaminator/
Zaliczający dr Andrzej Walawski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
45.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
10.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 2 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 3 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
55.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
3.66

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 

Sposób
weryfikacji
efektów



efektów
uczenia się

efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Potrafi analizować patogenezę, objawy kliniczne i
przebieg różnych schorzeń w aspekcie doboru
optymalnych metod w pracy z pacjentem pediatrycznym.

K_W03 P7S_WG_M1

test
standaryzowany,
(W)

W2
Posiada poszerzoną wiedzę konieczną do wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych w rehabilitacji
pediatrycznej.

K_W08 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1 Potrafi wyjaśnić opiekunowi i pacjentowi istotę
dolegliwości i proponować program terapii w pediatrii. K_U01 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U), projekt
i jego
prezentacja
połączona z
dyskusją

U2

Rozwija posiadane umiejętności ruchowe i sprawność
fizyczną niezbędną dla poprawnego demonstrowania i
przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u pacjentów w
pediatrii.

K_U02 P7S_UW_M1

U3

Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjąć
współpracę z zespołem terapeutycznym w całościowej
opiece nad pacjentem w pediatrii.

K_U03 P7S_UW_M1

U4
Potrafi rozpoznawać błędy i zaniedbania w praktyce.
Umiejętnie zapobiegając błędom w programowaniu
usprawniania pacjentów w pediatrii.

K_U10 P7S_UW_M5

U5 Potrafi dopasować odpowiednio model postępowania
fizjoterapeutycznego u pacjentów w pediatrii. K_U11 P7S_UW_M5

U6

Posiada umiejętność przygotowania pisemnego i ustnego
raportu z przebiegu procesu usprawniania chorych w
oparciu o własne spostrzeżenia i o dokumentację
medyczną u pacjentów w pediatrii.

K_U15 P7S_UW_M3

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Potrafi określić mocne i słabe strony swoich możliwości
oraz wie kiedy powinien korzystać z pomocy ekspertów
w dziedzinie pediatrii.

K_K02 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta

K2
Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz realizacji programu usprawniania w
pediatrii.

K_K03 P7S_KK_M2

Potrafi wykazywać przywództwo i przedsiębiorczość,
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K3 organizuje pracę zespołu realizującego program
terapeutyczny.

K_K06 P7S_KK_M2 podczas zajęć;
(K)

K4 Postępuje zgodnie z zasadami pracy wysokiej jakości w
sposób przemyślany. K_K08 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, dyskusja panelowa, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, prezentacja
multimedialna, film dydaktyczny.

Treści programowe
Wykłady

Omówienie rozwoju noworodków i dzieci do 3-go roku życia. Wyjaśnienie problematyki związanej z genetyką ogólną i
chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Neuropediatria - szeroko pojęta neurologia dziecięca. Problematyka współczesnej
populacji - otyłość u dzieci i młodzieży.

Ćwiczenia
ćwiczenia

1.Rozwój psychoruchowy w okresie noworodkowym i niemowlęcym,

2.Pielęgnacja dziecka rozwijającego się w sposób typowy.

3.Noworodek z grupy wysokiego ryzyka,

4.Planowanie fizjoterapii dla dziecka w okresie noworodkowym i niemowlęcym,

5.Rozwój psychoruchowy dzieci w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym,

6.Badanie kliniczne dziecka,

7.Metody oceny rozwoju dziecka,

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Kryteria oceny testu wyboru: za każdą prawidłową odpowiedź 1
pkt. 

90-100% bdb,

 80-89,9% plus db,

 70-79,9% db,

 66-69,9% plus dst,

 60%-65,9% dst.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia
z oceną)

Pozytywna ocena z aktywności na zajęciach. Student dopuszczony do
zaliczenia po rozwiązaniu zadań problematycznych na zajęciach
praktycznych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2
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1. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii, PZWL, 2009, wyd.1

2. J. Nowotny „Podstawy fizjoterapii – wybrane metody fizjoterapii” III cz. 2005

3. Gimnastyka dla niemowląt B Zukunft-Huber, 2018

4. W. Kuliński, K. Zeman „Fizjoterapia w pediatrii” 2014

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Śmigiel R., Szczałuba K.: Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci, PZWL, 2021, wyd. 1

2. Steinborn B.: Neurologia wieku rozwojowego, PZWL, 2017, wyd. 1

3. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Małgorzata Wójtowicz-Szefler 2018,

4. Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp dzieci B. Zukunft Huber, 2020

5. Nieskończona sieć R. Louis Schultz, Rosemary Feitis, 2009,

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy 



Przedmiot: F-j2-4,15-18-19 - Kliniczne podstawy w geriatrii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,15-18-19 - Kliniczne podstawy w geriatrii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Kliniczne podstawy w geriatrii

Kod przedmiotu F-j2-4,15-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów I stopnia

Profil ogólnoakademicki

Osoba
odpowiedzialna za
program
przedmiotu

dr Andrzej Walawski

Wymagania Ogólna wiedza z anatomii, fizjologii i patologii układów i narządów człowieka. Umiejętność



(Kompetencje
wstępne)

przeprowadzania podstawowych badań diagnostycznych, wykonywania ćwiczeń i zabiegów
fizjoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

Założenia i cele
przedmiotu

Posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzania podstawowych testów funkcjonalnych i prowadzenia
kompleksowej rehabilitacji w geriatrii.

Prowadzący
zajęcia mgr Lidia Łazarska

Egzaminator/
Zaliczający dr Andrzej Walawski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
35.0

ECTS:
1.69

godz.:
35.0

ECTS:
1.69

Udział w wykładach (godz.) 10 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 4 4

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0

ECTS:
1.31

godz.:
30.0

ECTS:
1.31

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 10

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
65.0

ECTS:
3.0

godz.:
65.0

ECTS:
3.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Zna terminologię medyczną, wymienia i opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb
fizjoterapii

K_W06 P7S_WG_M2

W2 Rozumie i rozpoznaje mechanizmy powstawania,
modulacji i percepcji bólu K_W09 P7S_WG_M2

file:///admin/krk/effects/major/detail/2039
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test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W)

W3
Zna mechanizmy działania określonych czynników
fizykalnych oraz wskazania i przeciwwskazania do
stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych

K_W19 P7S_WK_M1

W4
Posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w
placówkach ochrony zdrowia oraz w pracowniach
fizjoterapii

K_W21 P7S_WK_M4

W5 Zna prawa pacjenta, prawa i obowiązki pracowników
placówek ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów K_W23 P7S_WK_M3

W6
Ma wiedzę na temat planowania, wykonywania i
ewaluacji programu fizjoterapii, zmierzających do
poprawy stanu zdrowia

K_W17 P7S_WK_M1

Umiejętności

U1
Potrafi w sposób profesjonalny komunikować się w
zespole interdyscyplinarnym, rehabilitacyjnym oraz z
pacjentem i jego rodziną

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1

odpowiedź, (W),
udział w
dyskusji, (W),
prezentacja (W)

U2
Potrafi udzielić porady osobom z nieodwracalną
dysfunkcją lub przewlekłą chorobą w zakresie trybu
życia oraz postępowania

K_U07 P7S_UW_M2

U3
Potrafi zidentyfikować tradycje kulturowe i religijne
normy w opiece nad pacjentem, klientem i grupą
społeczną

K_U18 P7S_UO_M1

U4
Potrafi dobrać metody diagnostyczne i umiejętnie
dostosować działanie profilaktyczne, terapeutyczne,
edukacyjne, dla potrzeb jednostki i grupy społecznej

K_U11 P7S_UW_M5

U5

Potrafi ocenić zabiegi fizykalne w odniesieniu do
określonych patologii lub jednostkek chorobowych,
oceniić siłę mięśniową, ogólna sprawność fizyczną z
uwzględnieniem efektów usprawniania

K_U05 P7S_UW_M1

U6

Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację,
rozumie zależność między budową a czynnością
narządów i potrafi programować zabiegi
fizjoterapeutyczne, przeprowadzić testy funkcjonalne i
badanie niezbędne do wykonywania zabiegów

K_U01 P7S_UW_M1

U7
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu zmian
patologicznych dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej
oraz zabiegów fizjoterapeutycznych

K_U02 P7S_UW_M1

U8 Potrafi wprowadzić dane i istotne informacje oraz opis
efektów usprawniania do dokumentacji pacjenta K_U15 P7S_UW_M3

Potrafi kontrolować efektywność procesu fizjoterapii
oraz identyfikować błędy i zaniedbania w postepowaniu
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U9 fizjoterapeutycznym własnym lub zespołu i
zaprogramować odpowiednie działanie w celu ich
wyeliminowania

K_U22 P7S_UK_M1

U10 Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań
naukowych i własnych obserwacji K_U24 P7S_UK_M1

U11
Potrafi planować zabiegi z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii, masażu leczniczego i terapii manualnej z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

K_U04 P7S_UW_M1

U12
Posiada umiejętność inicjowania, organizowania i
realizowania działań ukierunkowanych na edukację
zdrowotną i profilaktykę niepełnosprawności

K_U19 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego K_K01 P7S_KK_M1

udział w
dyskusji, (W),
ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

K2 Orientuje się na bieżąco w tendencjach i kierunkach
rozwoju współczesnej fizjoterapii K_K02 P7S_KK_M1

K3 Jest świadom własnych ograniczeń i potrafi zwrócić się o
pomoc do innych ekspertów K_K03 P7S_KK_M2

K4
Dba o dobro pacjenta, klienta i grup społecznych,
dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu
fizjoterapii

K_K04 P7S_KK_M2

K5 Przestrzega właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną,
najbliższym otoczeniem i społeczneństwem K_K05 P7S_KK_M2

K6
Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających
z różnorodnych uwarunkowań społecznych, kulturowych
oraz wieku pacjentów

K_K06 P7S_KK_M2

K7
Posiada zdolność pracy zespołowej, przyjmuje w zespole
role adekwatne do potrzeb i warunków panujących w
podmiotach leczniczych

K_K07 P7S_KK_M2

K8 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu K_K08 P7S_KR_M1

K9 Potrafi brać odpowiedzialność za pracę własną związaną
z wykonywaniem zawodu K_K09 P7S_KR_M1

K10
Potrafi rozwiązywać problemy na jakie natrafia w pracy
zawodowej fizjoterapeuty lub prosząc o pomoc
członków zespołu terapeutycznego

K_K10 P7S_KR_M2

K11 Stosuje zasady BHP obowiązujące w zakładach opieki
zdrowotnej K_K11 P7S_UO_M2
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K12
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i
współpracowników w sposób przemyślany, zgodny z
zasadami

K_K12 P7S_UO_M2

K13 Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz
przebiegu procesu terapeutycznego K_K13 P7S_UK_M3

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Wprowadzenie do fizjologii procesy starzenia się: pojęcie starości, dane demograficzne- analiza porównawcza, wybrane teorię
starzenia się, cechy starości i starzenia się człowieka, czynniki warunkujące długość i jakość życia osób starszychdyskusja.
Zmiany inwolucyjne i patologiczne w wybranych układach fizjologicznych: efekty starzenia się skóry, zmiany w układzie
sercowo- naczyniowym, ruchu, oddechowym, pokarmowym, nerwowym, i w nerkach. Psychologiczne problemy wieku
podeszłego: osobowość a starość, pamięć, intelekt i możliwości uczenia się, socjologiczne aspekty podeszłego wieku. 

ćwiczenia

Zasady współczesnej fizjoterapii w geriatrii i psychiatrii. Rola fizjoterapeuty w zespole geriatrycznym. Społeczne i
psychologiczne skutki starzenia i niepełnosprawności, wpływ na choroby. Zmiany inwolucyjne i patologiczne w wybranych
układach i narządach – postępowanie fizjoterapeutyczne. Całościowa ocena geriatryczna. Wykonywanie i interpretacja
wybranych testów sprawności funkcjonalnej osób starszych. Zaburzenia równowagi, postawy ciała, przemieszczania się. Upadki
osób starszych. Dobór sprzętu i pomocy technicznych w zaburzeniach równowagi i chodu. Długotrwale unieruchomienie –
postępowanie fizjoterapeutyczne w odleżynach i chorobie zakrzepowo-zatorowej. Zespół poupadkowy. Zaburzenia wydolności
tlenowej. Aktywność fizyczna osób starszych. Rodzaje i metodyka ćwiczeń, gimnastyk osób starszych. Uwarunkowania
zdrowotne i formy rekreacji ruchowej i psychoterapie osób starszych. Zmiany inwolucyjne i patologiczne centralnego układu
nerwowego (otępienia, majaczenia, choroba Alzheimera, depresje, fobie i uzależnienia) – możliwości terapeutyczne i
rehabilitacyjne. Zastosowanie czynników fizykalnych w geriatrii. Przygotowanie człowieka do starości, profilaktyka
gerontologiczna i rewitalizacja. Rola wczesnej rehabilitacji w profilaktyce geriatrycznej.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria
oceny
osiągania
przez
studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

Na ocenę 3 Student w dostatecznym stopniu potrafi wykonać badanie fizjoterapeutyczne u chorego na
oddziale geriatrycznym i psychiatrycznym, zaplanować i przeprowadzić terapie. Ma wiedzę o wybranych
schorzeniach geriatrycznych i psychiatrycznych. Na ocenę 4 Student w stopniu dobrym wykonuje badanie
fizjoterapeutyczne u pacjenta w geriatrii i psychiatrii, planuje i prowadzi terapie. Ma dobry kontakt z pacjentem,
jego rodzina i personelem. Posiada wiedzę o wymaganych schorzeniach geriatrycznych i psychiatrycznych na
poziomie dobrym. Na ocenę 5 Student doskonale potrafi wykonać badanie fizjoterapeutyczne u pacjenta
geriatrycznego, zaplanować i przeprowadzić terapie. Ma bardzo dobry kontakt z pacjentem, jego rodzina i
personelem. Ma bezbłędną wiedze o wymaganych schorzeniach geriatrycznych 

Forma i warunki zaliczenia

Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: 1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów semestralnych, prac
zaliczeniowych 2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń praktycznych 3. złożenie dokumentacji z samokształcenia 4.
spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Andrew A. Gucione, Rita A. Wong, „Fizjoterapia kliniczna w geriatrii”, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2012

2 Frasunek Kokot, Choroby wewnętrzne- podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2005

3
� Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna M. Borowicz: Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd.1
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4 Krzysztof Galus: Geriatria. Wybrane zagadnienia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, wyd.1

5 Krzyżanowski Julian, Psychogeriatria, Warszawa 2004

7 W. Cytowicz-Karpiłowska, „Postępowanie usprawniające w geriatrii” WSE, Warszawa 2009

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Andrzej Kwolek (red.): Rehabilitacja medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012, wyd.2

2 Dominika Dudek: Ból i depresja. Wyd.: Termedia, Poznań 2011, wyd.1

3 Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów
medycznych,Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, wyd.1

4 Krzysztof Galus: Geriatria. Wybrane zagadnienia: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, wyd.1

5 Kokot Franciszek, Choroby wewnętrzne- podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2005

6 Reinecke Marc, Clark Dawid E., Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce, Gdańsk 2005

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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Przedmiot: F-j2-3,19-18-19 - Kliniczne podstawy w kardiologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Kliniczne podstawy w kardiologii

Kod zajęć F-j2-3,19-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Zdzisław Stępień

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Student zna podstawy anatomii, fizjologii oraz patofizjologii układu krążenia.



Założenia i cele
zajęć

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii
w kardiologii. Przedmiot przygotowuje studenta do uczestnictwa w zajęciach z fizjoterapii klinicznej w
chorobach narządów wewnętrznych w kardiologii.

Prowadzący
zajęcia dr Zdzisław Stępień

Egzaminator/
Zaliczający dr Zdzisław Stępień

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
20

ECTS:
0.8

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Student zna i rozumie etiologię, patomechanizm, objawy
i przebieg najczęstszych chorób w zakresie kardiologii. K_W09 P7S_WG_M2

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


W2

Student zna i rozumie zasady diagnozowania oraz ogólne
zasady i sposoby leczenia w najczęstszych chorobach w
zakresie kardiologii w stopniu umożliwiającym racjonalne
stosowanie środków fizjoterapii.

K_W10 P7S_WG_M2

egzamin
pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi przeprowadzić testy funkcjonalne niezbędne do
wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii w
kardiologii

K_U01 P7S_UW_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student gotów jest do przyjęcia odpowiedzialności
związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach
działalności zawodowej, w tym w kategoriach
bezpieczeństwa własnego i innych osób.

K_K04 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Prezentacje multimedialne, wykłady, prezentacje przygotowanych przez studentów ćwiczeń, dyskusja, praca w grupach.

Treści programowe
Wykłady

Prewencja kardiologiczna, Czynniki ryzyka chorób serca, Choroby serca u kobiet, Czynniki osbowościowe determinujące
choroby serca.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Budowa serca i dużych naczyń, układ bodzcoprzewodzący, neurohumoralna regulacja krążenia, analiza EKG, miażdżyca,
choroba niedokrwienna, nadciśnienie tętnicze.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria
oceny
efektów
uczenia się
osiągniętych
przez
studenta

1. Kryteria oceny wiedzy: Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0) Student posiada znaczące braki w wiedzy
przewidzianej w treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej
odpowiada to liczbie punktów poniżej 50. Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.0) Student zna
podstawowe pojęcia i metody przewidziane programem, wykazuje pewne braki w wiedzy przewidzianej w
treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej odpowiada to liczbie
punktów od 50. Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.5) Student zna więcej niż podstawowe pojęcia i
metody przewidziane programem, wykazuje pewne braki w wiedzy przewidzianej w treściach programowych
przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej odpowiada to liczbie punktów od 60. Osiągnął w
stopniu dobrym (ocena 4.0) Student zna większość pojęć i metod badawczych, wykazuje niewielkie braki
wiedzy przewidzianej w treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej
odpowiada to liczbie punktów od 70. Osiągnął w stopniu bardzo dobrym (ocena 4.5) Student zna wszystkie
pojęcia i metody analizy przewidziane programem. Wykazuje ewentualnie nieistotne braki wiedzy
przewidzianej w treściach programowych przedmiotu. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej
odpowiada to liczbie punktów od 80. Osiągnął w stopniu celującym (ocena 5.0) Student zna bardzo dobrze
problematykę przedmiotu, wykazuje dogłębną znajomość problemów z zakresu statystyki pracy od strony
teoretycznej i empirycznej. W ocenie wiedzy według skali 100 punktowej odpowiada to liczbie punktów od 90. 

2. Kryteria oceny umiejętności: 5,0 - zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z zasadami, zapewniające wysoką
jakość pomocy. 4,0 - zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie z
zasadami i wytycznymi. 3,0 - wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane
zgodnie z wytycznymi. 2,0 - brak samodzielności w działaniu, mimo ukierunkowania i pomocy nauczyciela,
wykonanie niezgodne z wytycznymi.

3. Kryteria do oceny kompetencji społecznych; Suma - Punktacja nauczyciela 0-3 pkt. Punktacja: 3 pkt. –
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bardzo dobry, uzyskuje student, który zawsze przestrzega kompetencje społeczne i charakteryzuje się wysokim
poziomem kompetencji społecznych 2 pkt. – dobry, uzyskuje student, który czasami przestrzega kompetencji
społecznych 1 pkt. – dostateczny, uzyskuje student, który nie często przestrzega kompetencji społecznych 0
pkt. – uzyskuje student, który nigdy nie przestrzega kompetencji społecznych Jeśli student z jakiejkolwiek
kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia z zajęć.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Obecność na zajęciach, prezentacja
przygotowanych konspektów.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kuch M., Janiszewski M., Mamcarz A. (red.) Rehabilitacja kardiologiczna, ME, 2014

2 Bromboszcz J., Dylewicz P. (red.) — Rehabilitacja kardiologiczna - Stosowanie ćwiczeń fizycznych, Elipsa-JAIM, 2009

3 Smolis-Bąk E., Kazimierska B. (red.), Fizjoterapia w kardiologii, Lapisart 2013.

4 Braunwald Goldman : Kardiologia Wrocław 2005

5 Califf R.M., Harrington R.A. Inproved outlok for patiens with acute myocardial infarction: an interim progres report.
Europ.Heart J. 1998,19,1416

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Braunwald E., Atlas chorób serca, Gdańsk 2006

2 Wrześniewski K., Psychologiczne problemy chorych z zawałem serca, PZWL W-wa1986

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-3,14-18-19 - Kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,14-18-19 - Kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie

Kod zajęć F-j2-3,14-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Wymagania (Kompetencje wstępne) -----

Założenia i cele zajęć -----

Prowadzący zajęcia dr Bogumiła Lubińska-Żądło,
dr hab. Hubert Wolski

Egzaminator/ Zaliczający dr hab. Hubert Wolski



Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
26.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
4.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 2 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna etiologię, patomechanizm, objawy i przebieg
najczęstszych chorób w zakresie ginekologii i
położnictwa w stopniu umożliwiającym racjonalne
stosowanie środków fizjoterapii.

K_W09 P7S_WG_M2
test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi wdrażać plany działań edukacyjnych,
profilaktycznych i terapeutycznych, odpowiadających
potrzebom kobiet w zdrowiu i chorobie

K_U10 P7S_UW_M5
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowaniaPotrafi modyfikować i planować zachowania
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U2 prozdrowotne w grupie kobiet. K_U24 P7S_UK_M1 danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje
samoocenę deficytów i potrzeb edukacyjnych. K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, metoda projektu, studium przypadku.

Treści programowe
Wykłady

Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii narządu rodnego kobiety. Fizjologia okresu ciąży – przemiany ogólnoustrojowe u
kobiet w okresie ciąży. Psychoprofilaktyka porodowa. Fizjologia porodu. Wybrane zagadnienia z patologii ciąży. Fizjologia i
patofizjologia okresu połogu. Wybrane zagadnienia powikłań w okresie połogu. Zaburzenia statyki narządu rodnego.
Zaburzenia miesiączkowania. Charakterystyka przemian w okresie klimakterium. Operacje ginekologiczne – przyczyny i rodzaje
technik operacyjnych, powikłania w okresie pooperacyjnym.

Ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne

Znaczenie psychoprofilaktyki porodowej. Wybrane metody fizjoterapeutyczne w patologii ciąży i okresu połogu. Wybrane
metody fizjoterapeutyczne w zaburzeniach miesiączkowania. Wybrane metody fizjoterapeutyczne w okresie klimakterium.
Wybrane metody fizjoterapeutyczne w zaburzeniach statyki narządu rodnego. Wybrane metody fizjoterapeutyczne w
przygotowaniu do operacji ginekologicznych i powikłaniach w okresie pooperacyjnym.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria
oceny
efektów
uczenia się
osiągniętych
przez
studenta

1. Kryteria testu - Kryteria weryfikacji efektów uczenia się stosuje się następującą skalę ocen: 1) od 90% bardzo
dobry (5,0); 2) od 80% dobry plus (4,5); 3) od 70% dobry (4,0); 4) od 60% dostateczny plus (3,5); 5) od 50%
dostateczny (3,0); 6) poniżej 50% niedostateczny (2,0). 

2. Kryteria oceny umiejętności: 5,0 - zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z zasadami, zapewniające
wysoką jakość pomocy. 4,0 - zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie,
zgodnie z zasadami i wytycznymi. 3,0 - wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela,
wykonane zgodnie z wytycznymi. 2,0 - brak samodzielności w działaniu, mimo ukierunkowania i pomocy
nauczyciela, wykonanie niezgodne z wytycznymi. 

3. Kryteria do oceny kompetencji społecznych; Suma - Punktacja nauczyciela 0-3 pkt. i punktacja studenta 0-3
pkt. Punktacja: 3 pkt. – bardzo dobry, uzyskuje student, który zawsze przestrzega kompetencje społeczne i
charakteryzuje się wysokim poziomem kompetencji społecznych 2 pkt. – dobry, uzyskuje student, który
czasami przestrzega kompetencji społecznych 1 pkt. – dostateczny, uzyskuje student, który nie często
przestrzega kompetencji społecznych 0 pkt. – uzyskuje student, który nigdy nie przestrzega kompetencji
społecznych Jeśli student z jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie
może uzyskać zaliczenia z zajęć o charakterze praktycznym.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć
studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i
zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków: - wskazana obecność na
wykładach: min. 50% w celu dopuszczenia do testu zaliczeniowego. - obecności na
ćwiczeniach laboratoryjnych 100%. Zaliczenie z oceną. Student dopuszczony do testu po
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uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Grzegorz Bręborowicz, Ewa Nowak-Markwitz, Tomasz Rechberger Sytuacje kliniczne w ginekologii, onkologii
ginekologicznej i uroginekologii PZWL, 2017

2. Nietrzymanie moczu u kobiet - podstawy diagnostyki i terapii Ewa Barcz PZWL, 2019

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Jadwiga Wójkowska-Mach Profilaktyka zakażeń połogowych PZWL, 2019

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy.



Przedmiot: F-jz-4,2.18 - Fizykoterapia cz. III, F-J2-18-19



Przedmiot: F-jz-4,2.18 - Fizykoterapia cz. III, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizykoterapia cz. III

Kod zajęć F-jz-4,2.18

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 10.0 30.0 2.0

Suma 10.0 30.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Bogumiła Kiełtyka

Wymagania Ogólna wiedza z anatomii i fizjologii człowieka; podstawy fizyki i biofizyki zaliczone egzaminy;



(Kompetencje
wstępne)

Obecność na wykładach i ćwiczeniach100%

Założenia i cele
zajęć

Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu wpływu różnych form energii fizykalnej na organizm,
właściwości fizycznych i biofizycznych czynników fizykalnych. Przygotowanie do obsługi aparatury i
urządzeń z zastosowaniem różnorodnych technik i metod, zgodnie z zasadami metodyki,
wskazaniami,przeciwwskazaniami i wymogami BHP.

Zapoznanie z możliwościami stosowania elektroterapii w walce z bólem i stworzenia korzystnego punktu
wyjścia do rozpoczęcia zabiegów usprawniających. Zdobędzie umiejętności praktycznego wykonywania
zabiegów i obsługi aparatury i urządzeń stosowanych w fizykoterapii

Prowadzący
zajęcia mgr Bogumiła Kiełtyka

Egzaminator/
Zaliczający mgr Bogumiła Kiełtyka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
40.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
60.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie



W1

Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonywania
zabiegów fizykoterapeutycznych. Zna leki i ich
zastosowanie w zabiegach fizykalnych Ma wiedzę
konieczną do wykonywania zabiegów fizykalnych oraz
ich zastosowania Ma wiedzę konieczną do wykonywania
zabiegów fizykalnych oraz ich zastosowania

K_W12, K_W13 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi planować zabiegi z zakresu fizykoterapii, z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań Potrafi
samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii
Potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą medyczną
używaną w fizykoterapii.

K_U02, K_U04,
K_U08

P7S_UW_M1,
P7S_UW_M2

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Potrafi planować zabiegi z zakresu fizykoterapii, z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań Potrafi
samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii
Potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą medyczną
używaną w fizykoterapii

K_K03, K_K08 P7S_KR_M1,
P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach.

Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Rola i zadania czynników fizykalnych we współczesnej fizjoterapii. Rodzaje czynników fizykalnych. Elektrodiagnostyka nerwów
i mięśni. Elektrostymulacja mięśni w porażeniu nerwów obwodowych. Elektrostymulacja w spastyczności. Neuromięśniowa
elektrostymulacja mięśni prawidłowo unerwionych. Dobór parametrów i metod aplikacji w zależności od stanu leczonej tkanki.
Metodyka zabiegów, wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności w czasie wykonywania wszystkich zabiegów  Ćwiczenia

Ćwiczenia
ćwiczenia

Nauka obsługi urządzeń z zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla obsługującego oraz pacjenta. Wykonywanie testów
elektrodiagnostycznych jakościowych i ilościowych. Wyszukiwanie punktów stymulacyjnych nerwów i mięśni: kończyna górna,
dolna, tułów. Metodyka stymulacji mięśni porażonych wiotko i spastycznie–tonoliza. Metodyka i praktyczne wykonywanie
zabiegów z zastosowaniem prądów. Określanie stanu pacjenta, wyznaczanie celów bliższych i dalszych, ustalanie planu terapii z
uwzględnieniem poznanych metod i środków. Doskonalenie poznanych technik terapeutycznych. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100%
bdb

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji
osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Wykłady-zal z oceną/egz.-zaliczenie w formie testu, kolokwium pisemnego lub ustnego (50%
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Warunki odbywania i
zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do
końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

oceny końcowej)

a)egzamin testowy oraz pytania otwarte

a. pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania.

b.pytania z zakresu wiadomości do rozumienia

c.rozwiązywanie zagadnień problemowych

d.rozwiązywanie zagadnień problemowych wymagających kreatywnego myślenia

Ocena wiedzy:Kolokwium pisemne: test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru,oraz
otwartymi pytaniami problemowymi. Zakres ocen 2,0-5,0.

5.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 90-100%

4.5-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 80%-89%

4.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 70%-79%

3.5-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 60%-69%

3.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia na poziomie 50%-59%

2.0-wykazuje znajomość każdej z treści kształcenia poniżej 50%

Ocena umiejętności:

5.0-student aktywnie uczestniczy w zajęciach, bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień,
stawianych problemów, proponuje właściwe

planowanie strategii terapii z wykorzystaniem czynników fizykalnych, potrafi zastosować wiedzę i
umiejętności w praktyce: prawidłowo wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne.

4.5-student aktywnie uczestniczy w zajęciach, bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień,
stawianych problemów, proponuje właściwe planowanie strategii terapii z wykorzystaniem
czynników fizykalnych, jednakże wymaga niewielkiej pomocy ze strony prowadzącego. potrafi
zastosować wiedzę i umiejętności w praktyce: prawidłowo wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne.

4.0-student aktywnie uczestniczy w zajęciach, bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień,
stawianych problemów, proponuje planowanie strategii terapii z wykorzystaniem czynników
fizykalnych jednakże wymaga niewielkiej pomocy ze strony prowadzącego. Stosuje wiedzę
umiejętności w praktyce jednakże wymaga korekty nauczyciela podczas wykonywania zabiegów
fizykoterapeutycznych.

3.5-student uczestniczy w zajęciach, bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień, stawianych
problemów proponuje plan strategii terapii z wykorzystaniem czynników fizykalnych i formułuje
wnioski wymagające poprawek i wskazówek nauczyciela. Student wymaga korekty nauczyciela
podczas wykonywani a zabiegów fizykoterapeutycznych.

3.0-student uczestniczy w zajęciach bierze udział w rozwiązywaniu zagadnień, stawianych
problemów, proponuje plan strategii terapii z wykorzystaniem czynników fizykalnych i formułuje
wnioski wymagające poprawek i wskazówek nauczyciela. Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne,
jednakże popełnia liczne błędy metodyczne, wymagające poprawek i wskazówek nauczyciela.

2.0-student biernie uczestniczy w zajęciach, nie podejmuje prób rozwiązywania zagadnień
stawianych problemów. Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne, jednakże popełnia liczne błędy
metodyczne, wymagające poprawek i wskazówek nauczyciela. Pomimo licznych uwag nauczyciela
popełnia rażące błędy metodyczne w trakcie wykonywania zabiegów

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

Bauer A, Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Markmed Rehabilitacja. Ostrowiec
Świętokrzyski 2012

Straburzyńska - Lupa A., Straburzyński G. (red).Fizjoterapia. PZWL, Warszawa 2007



Tradaj J. Sieroń A Fizykoterapia w praktyce. ELAMED 2010.

Czasopisma fachowe: Fizjoterapia w praktyce, Fizjoterapia Polska, Acta Balneologica, Praktyczna fizjoterapia i
rehabilitacja

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

Łazowski J. Podstawy fizykoterap ii. Wydawnictwo AWF Wrocław 2007

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-2-14-18-19 - Socjologia ogólna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2-14-18-19 - Socjologia ogólna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Socjologia ogólna

Kod przedmiotu F-j2-2-14-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów ---

Profil ---

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu dr Paweł Kukla

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Ogólna wiedza z zakresu nauk o społeczeństwie zdobyta w szkole średniej na przedmiocie WOS

Założenia i cele
przedmiotu

Wprowadzenie do naukowego analizowani życia społecznego. Ukazanie złożoności zjawisk i
procesów społecznych zachodzących we współczesnych społeczeństwach. 



Prowadzący zajęcia dr Paweł Kukla

Egzaminator/ Zaliczający dr Paweł Kukla

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
21.0

ECTS:
1

godz.:
16.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
7.0

ECTS:
0

godz.:
7.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 2

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 3

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
28.0

ECTS:
1.0

godz.:
23.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Zna podstawy życia społecznego i jego uwarunkowania
kulturowe, wymienia główne orientacje teoretyczne w
klasycznej i współczesnej socjologii. Ma podstawową
wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji
społecznych.

K_W18 P7S_WK_M3
test
standaryzowany,
(W), referat, (W)

Umiejętności

U1

Potrafi prawidłowo interpretować rozmaite zjawiska
społeczno - kluturowe. Posiada umiejętność rozwiązania
konkretnych problemów społecznych i proponuje
odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada
umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań.

K_U18, K_U19 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne

file:///admin/krk/effects/major/detail/2051
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M3
file:///admin/krk/effects/major/detail/2076
file:///admin/krk/effects/major/detail/2077
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UO_M1


K1

Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej
różne role. Dba o dobro pacjenta oraz okazuje tolerancję
dla postaw i zachowań wynikających z różnorodnych
uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz wieku
pacjentów. Umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych.

K_K07, K_K09 P7S_KR_M1, P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

Wykład

Prezentacja multimedialna

Burza mózgów

Dyskusja

Treści programowe
Wykłady

Socjologia jako wiedza i nauka (wiedza potoczna a wiedza naukowa, wyróżniki socjologii jako wiedzy o społeczeństwie,
podstawowe paradygmaty w socjologii). Różnice między społeczeństwami tradycyjnymi, a nowoczesnym i ponowoczesnymi.
Globalizacja i jej konsekwencje. Najważniejsze orientacje teoretyczno - metodologiczne we współczesnej socjologii. Rodzina w
ujęciu socjologicznym. Dewiacje społeczne. Socjalizacja do ról społecznych związanych z płcią, dyskryminacja ze względu na
płeć. Kultura jako przedmiot zainteresowań socjologii. Socjalizacja i kontrola społeczna, akulturacja. Czynniki kształtujące
osobowość społeczną. Role społeczne. Grupy społeczne, ich typologia, struktury wewnątrzgrupowe. Podstawy komunikacji
społecznej.

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

Kryteria oceny testu wyboru: za każdą prawidłową
odpowiedź 1 pkt.

90-100% bdb

80-89,9% plus db

70-79,9% db

66-69,9% plus dst

60%-65,9% dst

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zasady dopuszczenia do zaliczenia:

- aktywność w czasie dyskusji na zaproponowane tematy

- uczestniczenie w pracach grupowych

- przygotowanie referatu

- spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator
przedmiotu

Forma zaliczenia:

Test

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

file:///admin/krk/effects/major/detail/2092
file:///admin/krk/effects/major/detail/2094
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KR_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


1. Giddens A. - Socjologia, Warszawa 2008

2. Szacka B. - Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2009

3. Sztompka P. - Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2009

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. M. Marody, Jednostka po nowoczesności, Warszawa 2014

2. Z. Bauman, Socjologia, Warszawa 2001

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-7,6.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,6.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

Kod zajęć F-j2-7,6.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program mgr Anna Mościcka



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Ogólna wiedza z anatomii, fizjologii i patologii układów i narządów człowieka. Umiejętność przeprowadzania
podstawowych badań diagnostycznych, wykonywania ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Znajomość tematyki z zakresu przedmiotu: Kliniczne podstawy
fizjoterapii w psychiatrii

Założenia i cele
zajęć

Posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzania podstawowych testów funkcjonalnych i prowadzenia
kompleksowej rehabilitacji w psychiatrii.

Prowadzący
zajęcia

mgr Anna Mościcka,
dr Andrzej Walawski

Egzaminator/
Zaliczający dr Andrzej Walawski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
40

ECTS:
1.6

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

W1 Ma wiedzę z zakresu patologii w różnych schorzeniach
oraz zaburzeniach występujących w psychiatrii K_W10 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W)

W2 Wie jak opisywać objawy, przyczyny oraz rozumie
mechanizmy procesów patologicznych w psychiatrii K_W09 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1 Umie analizować i ocenić efektywność procesu
fizjoterapii w psychiatrii K_U09 P7S_UW_M4 test

umiejętności
wykonania
zadania, (U)U2 Umie prowadzić dokumentację związaną z fizjoterapią w

psychiatrii K_U15 P7S_UW_M3

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Zdaje sobie sprawę ze znaczenia ciągłego doskonalenia
wiedzy i umiejętności związanych z fizjoterapią w
psychiatrii

K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Psychopatologia ogólna, Depresja, schizofrenia - charakterystyka chorób, Schizofrenia - charakterystyka choroby, Śmierć
człowieka - punkt widzenia osoby umierającej i rodziny, Charakterystyka schorzeń psychicznych występujących w wieku
pediatrycznym (ADHD, Autyzm)

Ćwiczenia
ćwiczenia kliniczne

Ćwiczenia poświęcone są: omawianiu przypadków pacjentów chorujących na schizofrenię, zaburzenia afektywne – jedno i
dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania współistniejące z innymi zaburzeniami psychicznymi. Ponadto na
ćwiczeniach przedstawiane są możliwości leczenia zaburzeń psychicznych, uzależnień od alkoholu i substancji
psychoaktywnych oraz praktyczne zastosowanie Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Test wiedzy

od 90% bardzo dobry (5,0)
od 80% dobry plus (4,5)
od 70% dobry (4,0)
od 60% dostateczny plus (3,5)
od 50% dostateczny (3,0)
poniżej 50% niedostateczny (2,0)

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: 

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M4
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M3
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

uzyskanie zaliczenia z kolokwiów semestralnych,
prac zaliczeniowych 
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń praktycznych 
złożenie dokumentacji z samokształcenia 
spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań,
które określi koordynator przedmiotu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Antoni Florkowski (red.): Fizjoterapia w psychiatrii. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2012

2 Piotr Gałecki, Agata Szulc: Psychiatria - podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2018.

3 Janusz Heitzman: Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa 2007.

4 Czabała, Cz.J. (2000). Podstawowe zaburzenia psychiczne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrecznik akademicki (t.3,
s.583-603). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5 Probst M, Skjaerven L., Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry. Elsevier - Health Sciences Division 2017

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Andrzej Kwolek (red.): Rehabilitacja medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012, wyd.

2 Dominika Dudek: Ból i depresja. Wyd.: Termedia, Poznań 2011, wyd.1

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-5,14.18-19 - Praktyka śródroczna cz.I z podstaw klinicznych fizjoterapii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-5,14.18-19 - Praktyka śródroczna cz.I z podstaw klinicznych fizjoterapii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka śródroczna cz.I z podstaw klinicznych fizjoterapii

Kod zajęć F-j2-5,14.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 0 120.0 4.0

Suma 0 120.0 4.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Bożena Jenek



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i schorzeniach i urazach układu ruchu

Obecność na praktyce – 100%

Założenia i cele
zajęć

Doskonalenie i utrwalenie nabytych wcześniej umiejętności w zakresie stosowania metod i technik
fizjoterapeutycznych. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy własnej , współpracy i współdziałania
w zespole oraz kształtowanie postawy właściwej dla zawodu.

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający -----

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
120.0

godz.:
120.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 120 120

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
120.0

ECTS:
4.0

godz.:
120.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
120

ECTS:
4

godz.:
120

ECTS:
4

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do opisu budowy obserwacja



W1 anatomicznej człowieka i funkcjonowania
poszczególnych jego układów i narządów w tym określa
topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i
przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii

K_W04,
K_W11

P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

jakości
wykonania
zadania (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjąć
współpracę z zespołem terapeutycznym w całościowej
opiece

K_U12, K_U19,
K_U21

P7S_UO_M1,
P7S_UW_M5,
P7S_UK_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Posiada świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia permanentnego i potrafi określić mocne i
słabe strony swoich możliwości oraz wie,kiedy powinien
korzystać z pomocy ekspertów

K_K01, K_K03 P7S_KK_M1,
P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Formy i metody kształcenia

Praktyka zawodowa. Opis, studium przypadku.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

KARDIOLOGIA 1.  Zapoznanie się z zasadami pracy działu rehabilitacji oraz dokumentacją chorych w Szpitalu Kardiologicznym.
Doskonalenie umiejętności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pomiaru tętna. 2. Pierwszy etap rehabilitacji szpitalnej po zawale
serca na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM). 3. Drugi etap rehabilitacji chorych po zawałach serca i chorobie
niedokrwiennej serca – metody rehabilitacji. 4. Zasady rehabilitacji chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. 5. Próby
samodzielnego prowadzenia zajęć z pacjentami po zawałach serca i zabiegach kardiochirurgicznych na podstawie konspektu. 

PULMONOLOGIA 6. Ocena stanu organizmu i przygotowanie fizyczne do wysiłku fizycznego. 7. Badanie, ocena i interpretacja
stanu układu oddechowego, uwzględniając stan patologiczny tego układu. 8. Dobieranie i stosowanie technik i metod
kinezyterapeutycznych w chorobach układu oddechowego. 9. Stosowanie metod fizykoterapeutycznych w diagnostyce i
leczeniu chorób układu oddechowego wskazania i przeciwwskazania do stosowania. 10. Masaż w profilaktyce i rehabilitacji
układu oddechowego

ORTOPEDIA 11. Praktyczne zastosowanie systematyki ćwiczeń w ortopedii. 12. Fizjoterapia chorych ortopedycznych z
unieruchomieniem odcinkowym. 13. Fizjoterapia chorych ortopedycznych z unieruchomieniem całkowitym. 

NEUROLOGIA 14. Postępowanie przy usprawnianiu ruchowym porażeń ( niedowładów spastycznych i wiotkich). 15. Przebieg
usprawniania przy niedowładach i porażeniach połowicznych. 16. Postępowanie usprawniające w uszkodzeniach nerwów
obwodowych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

1. Organizacja pracy  - dokładna 2punkty - częściowo dokładna 1punkt - niedokładna
0 punktów

2.Samodzielność przy wykonywaniu czynności - samodzielna 2 punkty - częściowo
samodzielna 1punkt - z dużą pomocą 0 punktów
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Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

3. Sprawność studenta podczas realizacji zadania -  właściwa 2punkty - częściowo
właściwa 1 punkt - niewłaściwa 0 punktów

4. Dobór metod , technik i środków - właściwy 2 punkty - częściowo właściwy 1
punkt - niewłaściwy 0 punktów

5. Umiejętności korzystania z dokumentacji - dokładna 2 punkty -  częściowo
dokładna 1 punkt -  niedokładna 0 punktów

6. Komunikowanie się z pacjentem, nawiązywanie kontaktu -  poprawne i
samodzielne 2 punkty - z pomocą 1 punkt - niepoprawne 0 punktów

7. Przestrzeganie BHP - prawidłowe 2 punkty -  częściowo prawidłowe 1 punkt -
nieprawidłowe 0 punktów

8. Postawa i zachowanie - właściwa 2 punkty - częściowo właściwa 1 punkt -
niewłaściwa 0 punktów

Punktacja:

16 - 15 punktów = b. dobry

14 punktów = plus dobry

13 - 12 punktów = dobry

11 punktów = plus dostateczny

10 - 9 punktów = dostateczny

8 punktów i poniżej = niedostateczny

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Podstawą otrzymania zaliczenia jest zrealizowanie programu praktyki oraz

a/ obecność 100%

b/ uczestniczenie i omówienie zajęć

c/ udokumentowanie odbytych zajęć w dzienniku praktyk

Podstawą otrzymania zaliczenia jest udokumentowanie w dzienniczku praktyk
przeprowadzonej terapii, wraz z oceną pracy praktykanta wystawioną przez
danego opiekuna zakładu pracy. 

Studenci powinni się wykazać:

·  punktualnością na zajęciach

·  wymaganym pełnym umundurowaniem

·  aktywnością i zainteresowaniem w trakcie zajęć.

·  empatią i zrozumieniem dla pacjenta (opinia opiekuna praktyk)

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Iwona Demczyszak Jadwiga Kuciel-Lewandowska " Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego" Górnicki
Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2009

2. Iwona Demczyszak " Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego" Górnicki Wydawnictwo Medyczne
Wrocław 2006



3 Andrzej Kwolek " Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii" Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012

4. Sheila Lennon Marika Stokes red. wyd. pol. Andrzej Kwolek " Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej" Elsevier Urban &
Partner Wrocław 2009

5. Małgorzata Paprocka-Borowicz Marcin Zawadzki " Fizjoterapia w chorobach układu ruchu" Górnicki Wydawnictwo
Medyczne Wrocław 2007

6. Kubacki J.: "Zarys ortopedii i traumatologii." Podręcznik dla studentów rehabilitacji Wydawnictwo AWF Katowice

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Wojciech Kasprzak "Fizjoterapia kliniczna" Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010

2 Aleksander Barinow-Wojewódzki " Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych" Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
2013

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych J.w.
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Przedmiot: F-j2-1-8,19b.18-19 - PW: Język obcy: Język niemiecki, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć PW: Język obcy: Język niemiecki

Kod zajęć F-j2-1-8,19b.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 0 30.0 1.0

1 2 0 30.0 1.0

2 3 0 30.0 1.0

2 4 0 30.0 1.0

3 5 0 30.0 1.0

3 6 0 30.0 1.0

4 7 0 30.0 1.0

4 8 0 30.0 2.0

Suma 0 240.0 9.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba



odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Małgorzata Abramek

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Założenia i cele
zajęć

Celem przedmiotu jest uzyskanie sprawności językowej z języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 w
zakresie czterech sprawności językowych tj. pisanie, mówienie, słuchanie oraz  czytanie. Opanowanie przez
studentów materiału gramatyczno – leksykalnego umożliwi swobodne porozumiewanie się językiem
niemieckim w różnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

Prowadzący
zajęcia mgr Małgorzata Abramek

Egzaminator/
Zaliczający mgr Małgorzata Abramek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
244.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 240 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 4 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
240.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 150 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 75 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
484.0

ECTS:
9.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
240

ECTS:
9

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Wiedza: student zna i rozumie

Umiejętności: student potrafi

U1

opanował sprawności słuchania, czytania, pisania i
mówienia w języku niemieckim, opanował leksykę i
gramatykę co najmniej na poziomie B2+ wg
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U26 P7S_UK_M2

prezentacja
(W), egzamin
pisemny (W),
egzamin
ustny (W),
dyskusja,
frekwencja na
zajęciach,
kolokwium

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

Formy i metody kształcenia

Praca z podręcznikiem kursowym zawierająca następujące elementy: symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów,
tekstów i wiadomości, oglądanie i omawianie krótkich filmów (scen z życia codziennego), czytanie, analiza tekstów, ćwiczenia
produkcyjne (gramatyczne, leksykalne, interaktywne), inscenizacje, konwersacje, dyskusja, praca w grupach, parach praca z
krótkim filmem (np. kulturoznawczym) dodatkowo z zakresu wiedzy o krajach obszaru niemieckojęzycznego oglądanie i
recenzowanie filmów pełnometrażowych fabularnych oraz korzystanie z innych źródeł jak czasopisma niemieckojęzyczne lub
do nauki języka, np. Deutsch aktuell (czytanie i analiza tekstów)

Treści programowe
Wykłady

brak

Ćwiczenia
ćwiczenia

Semester 1

1.  Sprachen und Reisen. Warum lernen Sie Deutsch? (Hör- und Lesetexte).  Strukturen: man sollte…

2.  Die europäische Sprachenpolitik  (Hör- und Lesetexte, Wortschatzübungen).  Tipps für Sprachenlernen – Empfehlungen.

3.  Urlaubsplanung (Hörtexte). Strukturen: Orts- und Richtungsangaben. Arbeit an einer Statistik.

4.  Landschaft und Natur. Interview: Fragen und Redemitteln über die Reisegewohnheiten. Diskussionsforum.

5.  Wichtige Dinge für unterwegs. Verkehrsmitteln und Verkehrsdurchsagen. (Hör – und Lesetexte mit Übungen). Diskussion
über die Vor – und Nachteile der  Verkehrsmittel.

6.  Verspätungen. Training von Schreibfähigkeiten.  Strukturen: Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel.

7.  Viele Grüße aus dem Urlaub. Eine Postkarte. ( Lesetext und Schreiben). Strukturen: Adjektivdeklination nach dem
bestimmten Artikel.

8.  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen.
Wortschtzkontrolle.

9.  Medien und Politik. Mediennutzung (Sprechübungen, Wortschatz – und Redemittel)

10.  Etwas gleichzeitig machen (Hörtext). Strukturen: wenn-Sätze und die Konstruktion mit bei – Übungen.

11.  Fernsehen, Fernsehgewohnheiten, Fernsehprogramme – Diskussionspanel. Wortschatzübungen. Strukturen:
Nominalisierung.

12.  Leseverstehen – Kontrolle. Interview: Aktuelles – Nachrichten ZDF – Nachrichten in 100 Sekunden. Übungen. ( Hör-,
Lesetexte und Filmsequenzen). Strukturen: Genitiv.

13.  Nachrichten im Radio. Einige Fakten über die deutsche Politik (Wortschatz – und Textarbeit). Strukturen: Passiv im Präsens
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– Einführung und Übungen.

14.  Nominalstrukturen. Arbeit an Texten/ Filmsequenzen mit landeskundlichem Inhalt. Wiederholungstest.

15.  Mündlicher Sprachtest. Leistungstest in Hör- und Leseverstehen. 

Semester 2

1.  Ideen und Produkte -  kleine Erfindungen mit großer Wirkung  (Diskussionspanel). Wortschatzarbeit zum Thema:
Erfindungen. Strukturen: Passiv im Präteritum, Perfekt – Übungen.

2.  Die Markenprodukte aus den deutschsprachigen Ländern – Präsentationen von Studenten.. Passiv – Übungen.

3.  Passiv – Kontrolle.  Technische Geräte im Alltag – Diskussion. Einkaufsgespräch, Kundenservice (Hörtexte,
Wortschatzbearbeitung). Situationen im Alltag – Situationsszenen. Strukturen: Konjunktiv II von den Verben können und haben
– höfliche Fragen und Bitten.

4.  Die Vorführung des gewählten technischen Geräts im Plenum. Telefonieren – Redemitteln, Wortschatzerweiterung. Führung
der Telefongespräche als Dialoge im Plenum zu verschiedenen Situationen.

5. Das Duell der Brüder – Geschichte von den Gründern der bekannten Firmen Adidas und Puma. Arbeit an einem biografischen
Text und  Filmsequenzen Die Dasslers.

6. Firmenpräsentation von eigener Firma, bzw. einer zukünftigen (Traum)firma – Projekte von Studenten. Strukturen:
Temporalsätze mit als und wenn

7.  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen.
Wortschatzkontrolle – Leseverstehen

8. Fit und gesund – beliebte Sportarten (Diskussionspanel). Berichte zum Thema Sport – Interviews ( Hörtexte) –
Wortschatzerweiterung, lexikalische Übungen. Strukturen: Konzessivsätze mit obwohl und trotzdem.

9.  Grammatik: Kausal – und Konzessivsätze – Übungen. Sport ist die beste Medizin – Bewegung im Alltag (Textarbeit,
Gruppenarbeit).

10.  Strukturen: Imperativ, Verb: sollte. Formulieren von Ratschlägen und Vorschlägen. Gesundheitssystem in Deutschland und
in meinem Heimatland – landeskundliche Informationen und Vergleich.  Körperteile – Wortschatzwiederholung.
Telefongespräch – Vereinbarung eines Termins beim Arzt

11.  Wortschatzkontrolle – Leseverstehen. Situationsszenen – in der Arztpraxis, im Büro, am Telefon.  Strukturen: Infinitiv mit/
ohne zu.

12.  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen.
Kontrolltest.

13.  Städte und Wohnungen – fremde Städte (Diskussionspanel). Drei historische Städte (Textarbeit, Wortschatzübungen).
Strukturen: Relativsätze. Vorbereitung auf ein Projekt – Eine deutschsprachige Stadt;  Ein Tag in meiner Heimatstadt.

14.  Auf der Suche nach einer Wohnung; Umziehen; Einrichtung der neuen Wohnung (Hörtexte, Wortschatzbearbeitung,
Wortschatzübungen). Sprechen – Telefongespräche, Strukturen: Verben mit lokalen Ergänzungen, Orts-und Richtungsangaben.

15.  Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen. Übungstest für die
Prüfung Goethe Zertifikat.

Semester 3

1)  Ärger und Freude im Alltag. Zufriedenheit im Alltag (Hör- und Lesetexte).  Strukturen: Verben mit präpositionalem Kasus
(Übungen).

2)  Freizeit. Freizeitgestaltung (Text- und Wortschatzarbeit). Arbeit an einer Statistik. Diskussionsforum: Ihr Meinung bitte!
Strukturen: Präteritum (Übungen). Wortschatzkontrolle

3)  3. Spannung bis zum Schluss. Jörg Maurer – ein deutscher Krimiautor. Die Anfänge der Kriminalliteratur (Text- und
Wortschatzarbeit). Das deutsche Kino – eine Rezension der gewählten Filme.

4)  4. Tatort – die berühmteste deutsche  Krimiserie.  – Filmvorführung. (Schreiben: Rezension)

5)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Festigung von grammatischen Strukturen.
Kontrollarbeit - Alltag



6)  Essen und Essgewohnheiten. Gerichte und Lebensmittel – Wortschatzerweiterung. Lieblingsgerichte berühmter Künstler
(Textarbeit). Strukturen: Verben mit Präpositionen.

7)  Essgewohnheiten und gesunde Ernährung in Deutschland (Experteninterview). Selbst kochen (Hörtext). Kochrezepte (Text-
und Wortschatzarbeit). 

8)  Besondere Restaurants (Text- und Wortschatzarbeit ). Schreiben: Entschuldigung. Strukturen: Passiv.

9)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Kontrollarbeit – Essen.

10)  Im Berufsleben. Berufe mit Zukunft. Hörverstehen: Interview: Tätigkeiten im Beruf. Grammatische Strukturen: werden und
Passiv - Übungen

11)  Grammatische Kontrollarbeit – Passiv. Mein Beruf. Die Berufe von A bis Z – Arbeit mit der Platform:
https://www.bic.at/berufe_von_a_bis_z.php.

12)  Telefonieren , Termine vereinbaren – Worschatz und Wendungen bei der Führung der Gespräche. Strukturen: Höfliche
Bitten im Konjunktiv II Präteritum (Übungen)

13)  Berufliche Korrespondenz, ein außergewöhlicher Beruf – Leseverstehen.  Sprachliche Reaktionen –Komplimente und
negative Kommentare. Strukturen: n-Deklination der Nomen

14)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Kontrollarbeit -  Beruf.

15)  Mündlicher Sprachtest

Semester 4

1)  Personen und Lebensläufe – Kennenlernen. Schule, Ausbildung (Wortschatzerweiterung, Hör – und Lesetexte)
Tabellarischer Lebenslauf (Schreiben)

2)  Anrede – und Grußformeln in e-Mails und Briefen.  Schreiben – Bewerbungsanschreiben. Merken oder vergessen?
Grammatische Strukturen: Finalangaben (Finalsätze, Infinitivkonstruktion mit um…zu). 

3)  Kunst des Briefschreibens (Deutsch aktuell). Private – und offizielle Briefe (Schreiben) 

4)  Die Städte in Deutschland – Textarbeit/ Wortschatzarbeit – Diskussion. Grammatik: Lokale Präpositionen, Orte als
Attribute. Quiz – wie heißt die Stadt, in der…..?

5)  Strukturen: Relativsätze (Übungen). Ein Ausflug nach Weimar (Arbeit am Hörtext). Strukturen: Orte als Attribute (Übungen).
Was würden Sie in Weimar machen (Diskussion)? Strukturen: Lokale Präpositionen (Übungen).

6)  Wortschatzkontrolle – Leseverstehen.

7)  Zwischen den Kulturen – Kulturelle Unterschiede im Alltags- und Berufsleben. Diskussion und Textarbeit.

8)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit.

9)  Gesundheit – gesundes Leben, gesundheitliche Probleme, gesunde Ernährung (Textarbeit, Wortschatzarbeit). Formulieren
von Ratschlägen, Vorschlägen und Meinungsäußerung (Sprechen). Strukturen: Konjunktiv II, Konditionalangaben.

10)  Freizeit – Entspannung. Diskussionspanel: Zeit für den Sport, zum Lesen, für das Neue in der Welt. Wortschatzbearbeitung
– lexikalische Übungen.

11)  Lesen im Alleingang (Hörtext, Hörübungen). Fantasy- Romane boomen (Schreiben). Strukturen: Temporalangaben –
Temporale Präpositionen und Satzverbindungen.

12)  Wortschatzkontrolle – Leseverstehen. Sport und Spiel: Kleine Fußball – Kunde (Umfrage). Besondere Tätigkeiten und
Hobbys (Textarbeit). Strukturen: Temporalsätze.

13)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit.

14)  Nachrichten – wie wird ein Ereignis zum Nachricht (Textarbeit, Hörtexte). Strukturen: Konjunktiv I, indirekte Rede.

15)  Soziale Netzwerke – Diskussion. Mediennutzung (Textarbeit). Schreiben von einem Forumsbeitrag. Strukturen:
Präpositionen mit Genitiv, Nomen – Verb – Verbindungen.

16)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit.
Mündlicher Sprachtest.



Semester 5

1)  Glück und Gefühle, Emotionen und Stimmungen – Meinungsäußerungen und Beschreiben von Gefühlen und Stimmungen.
Einige Witze verstehen (Lese- und Hörtexte). Lexikalische Übungen zum Thema.

2)  Ärger im Büro. Stress und seine Folgen (Hörübungen). Wiedergabe von Forschungsergebnissen (Sprechen, Schreiben).

3)  Strukturen: Nebensätze aller Art

4)  Reden wir mal übers Wetter – unser Wetterbericht; Wetter und Smalltalk (Textarbeit und Wortschatzerweiterung).
Strukturen: Komposita.

5)  Wetter und Gesundheit (Hörtext). Strukturen: Vergangenheitsformen von Verben.

6)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit

7)  Fakten zu Geschichte und Politik in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (Textarbeit)

8)  Geschichte durch historische Gebäude (Hörtexte, Wortschatzarbeit). Postkarte (Schreiben). Strukturen: Adjektive mit
Präpositionen.

9)  Wer bestimmt die Politik (Textarbeit). Politiker und Ihre Berufe – Grafikbeschreibung und Diskussion. Strukturen:
Nominalisierung.

10)  Bewerbung um ein Praktikum bei einem Bundestagabgeordneten – Bewerbungsanschreiben (Textarbeit und Schreiben).
Anzeigen.

11)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Kontrollarbeit

12)  Umgang mit Technik – Technik im Haushalt. Beschreibungen von Geräten. (Hörübungen). Strukturen: Passiv und
Passiversatzformen – Übungen.

13)  Am Computer (Textarbeit, Lexikalische Übungen). Arbeitswelt – Beschreibung von Bildern.

14)  Trends – Was ist cool? – Leseverstehen. Veränderungen der letzten Jahre in einem Bereich des Lebens – Schriftlicher
Bericht.

15)  Kontrollübungen. Wiederholung von wichtigen Wörtern, Wendungen und grammatischen Strukturen. Vorbereitung auf die
Prüfung B2.

Semestr 6

1.  Neue Heimat. Erfahrungsbericht über Auswandern (Textarbeit und Diskussion). Grammatik: Wortstellung im Satz.

2.  Ausgewanderte Wörter – Anglizismen im Deutschen (Recherche). Interkulturelle Missverständnisse (Textarbeit). Grammatik:
Wortbildung mit Negation.

3.  Zu Hause in Deutschland – Integration. Geschichten von Migranten (Hörverstehen und Schreiben)

4.  Kontrollübungen als Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Kontrollarbeit.

5.  Filmvorführung – Gegen die Wand Fatih Akin. Diskussion

6.  Arbeit ist das halbe Leben? – Radiobetrag (Hörverstehen). Motivationsfaktoren bei der Arbeit (Textarbeit und Diskussion).
Grammatik: Satzbau und Konnektoren

7.  Mein Weg zum Job – Motiviert heißt engagiert (Zeitungstextarbeit). Teamgeist (Hörverstehen)

8.  Werben Sie für sich! Ratschläge von der Bewerbungstrainerin. Stellenanzeigen, Bewerbungsschreiben – Analyse.
Selbstdarstellung des Bewerbers in einem Vorstellungsgespräch – Rollenspiel.

9.  Kontrollübungen als Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Kontrollarbeit

10.  Armut ist keine Schande (Textarbeit). Grammatik: Relativsätze

11.  Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Interview über Second Life. Detalierte Informationen verstehen, Diskussion.

12.  Der kleine Unterschied – Wünsche von Männern an Frauen. Diskussion. Eine Kabarettszene über das Zusammenleben von
Mann und Frau, Macken des Partners – Rollenspiel.



13.  Wer Wissen schafft, macht Wissenschaft (Wissenquiz). Wissenschaft für Kinder (Textarbeit). Grammatik:
Passiversatzformen.

14.  Ein Radiofeature zum Thema Lügen – Detailsinformationen. Schreiben von Geschichten. Grammatik: Indefinitpronomen.

15.  Kontrollübungen als Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Kontrollarbeit

Semestr 7

1.  Grundlagen der Anatomie und Physiologie: Aufbau des menschlichen Körpers

2.  Grundlagen der Anatomie und Physiologie: Bewegungsapparat

3.  Grundlagen der Anatomie und Physiologie: Nervensystem

4.  Grundlagen der Anatomie und Physiologie: Atmungs-und Kreislaufsystem

5.  Grundlagen der Anatomie und Physiologie: Verdauungs- und Ausscheidung

6.  Kontrollarbeit.

7.  Rettungskette. Verhalten am Unfallort

8.  Notfälle. Gespräche mit den Rettungsdiensten.

9.  Hinweise zur Kommunikation mit Patienten

10.  Prüfung des Bewusstseins. Prüfung der Atmung

11.  Stabile Seitenlage

12.  Schocklagerung und Bekämpfung.  Herzdruckmassage

13.  Herz – Lungen – Wiederbelebung bei Kindern und Erwachsenen. Anwendung eines automatisierten Defibrillators

14.  Kontrollarbeit.

15.  Medizinbereiche. Fachärzte. Krankheiten

16.  Poliklinik, Klinik und Krankenhaus. Anamnesen

Semestr 8

1.  Was ist Physiotherapie? Text – und Wortschatzarbeit

2.  In der Massagenpraxis

3.  Rehabilitations- und Massagegeräte

4.  Der Beruf Physiotherapeut. Formen der Physiotherapie – Beckenbodentraining

5.  Das Bobath-Konzept - Textarbeit, lexikalische Übungen.

6.  Das Bahnungssystem nach Brunkow - Textarbeit, lexikalische Übungen.

7.  FBL: Funktionelle Bewegungslehre - Textarbeit, lexikalische Übungen.

8.  Physiotherapie im Bereich Geriatrie - Textarbeit, lexikalische Übungen.

9.  Hippotherapie - Textarbeit, lexikalische Übungen.

10.  Klinisch Orientierte Psychomotorik (KOPM) - Textarbeit, lexikalische Übungen.

11.  Manuelle Lymphdrainage - Textarbeit, lexikalische Übungen.

12.  Manuelle Therapie - Textarbeit, lexikalische Übungen.

13.  PNF: Propriozeptive Neuromuskulke Facilitation - Textarbeit, lexikalische Übungen.

14.  Elektrotherapie. Anwendung elektrischer Energie - Textarbeit, lexikalische Übungen.

15.  Kontrollübungen als Wiederholung von wichtigen Wörtern und Wendungen. Kontrollarbeit



Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny
efektów uczenia się
osiągniętych przez
studenta

Na ocenę 5,0

Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia w stopniu bardzo dobrym opanował zakres umiejętności
w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku
niemieckim na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Na ocenę 4,5

Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia w stopniu wysoce zadowalającym opanował zakres
umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki,
gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego; 

Na ocenę 4,0

Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia w stopniu dobrym opanował zakres umiejętności w
zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku
niemieckim na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Na ocenę 3,5

Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia opanował podstawowy zakres umiejętności w zakresie
sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku niemieckim
na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Na ocenę 3,0

opanował jedynie podstawowy zakres umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i
mówienia, opanowania leksyki, gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2+ wg Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Na ocenę 2,0

Student nie osiągnął zamierzonego efektu kształcenia nie opanował podstawowego zakresu
umiejętności w zakresie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia, opanowania leksyki,
gramatyki w języku niemieckim na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego;

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z
oceną)

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną po semestrze I,II,III, IV, V,
VI i VII , a po semestrze VIII zaliczeniem na poziomie B2+

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: 

1. pozytywny wynik testów pisemnych po każdym rozdziale (na min.
50%), 

2. pozytywny wynik testów ustnych (jeden test ustny w każdym
semestrze na min. 50%), 

3. przedłożenie prac pisemnych / zadań domowych, 

4. obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalna absencja – 2
usprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja



1. Szita Szilvia, Buscha Anne: Spektrum Deutsch A2+ - B1+. Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch, Schubert Verlag

2. Szita Szilvia, Raven Susanne, Buscha Anne: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2: Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert
Verlag.

3. Koithan Ute, Schmitz Helen: Aspekte 2. Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt.

4. Szafrański Marceli, Deutsch für Mediziner, PZWL

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Ganczar Maciej, Rogowska Barbara: Niemiecki w praktyce ratowika medycznego, PZWL

2. Dul Anna, Język niemiecki zawodowy w branży medyczno-społecznej. Zeszyt ćwiczeń. WSiP.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-1,18-18-19 - Język migowy, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,18-18-19 - Język migowy, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Język migowy

Kod zajęć F-j2-1,18-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 0 25.0 2.0

Suma 0 25.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Wymagania (Kompetencje wstępne) Podstawowa wiedza o narządzie słuchu i jego schorzeniach.

Założenia i cele zajęć

Przekazanie wiedzy z zakresu problematyki głuchoty jako zjawiska społecznego,

traktowanego podmiotowo. Przybliżenie problemu wyrównywania szans osób z
wadą

słuchu. Nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się językiem migowym
w

stopniu komunikatywnym.



Prowadzący zajęcia mgr Weronika Pacyga

Egzaminator/ Zaliczający mgr Weronika Pacyga

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
25

ECTS:
2

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna przyczyny i konsekwencje głuchoty, wybranych
problemów środowiska niesłyszących, potrzeb osób
niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem
komunikowania się.

K_W18 P7S_WK_M3

wypełnianie
arkuszy
ćwiczeń, (W),
odpowiedź,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi w praktyce wykorzystywać alfabet palcowego
(daktylografia) i znaki języka migowego (ideografia) do K_U18 P7S_UO_M1

test

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M3
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UO_M1


porozumiewania się z osobami z wadą słuchu umiejętności
wykonania
zadania, (U)

U2
Potrafi w praktyce komunikować się za pomocą języka
migowego (ideografia) do porozumiewania się z osobami
z wadą słuchu

K_U21 P7S_UK_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Wykazuje tolerancję i przestrzega normy społeczne,
okazywać szacunek osobom z niepełnosprawnością. K_K07 P7S_KK_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K)

Formy i metody kształcenia

wykład wprowadzający, praca z kartami pracy, ćwiczenia praktyczne, pokaz, filmy instruktażowe.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia warsztatowe

I. Tematyka zajęć

1. Ogólna problematyka uszkodzeń słuchu – terminologia, przyczyny, stopnie ubytku słuchu.

2. Środki techniczne stosowane w leczeniu, rehabilitacji, kształceniu i zatrudnianiu osób z wadą słuchu.

Zaopatrzenie i zasady finansowania środków technicznych.

3. Rehabilitacja, kształcenie osób z wadą słuchu, szkolnictwo ogólnodostępne, specjalne, kształcenie

integracyjne, kształcenie na poziomie ponadpodstawowym, kierunki kształcenia.

4. Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących – środki porozumiewania się, rola i znaczenie języka

migowego, komunikacja totalna.

5. Konsekwencje głuchoty w sferze fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej.

6. Osoby niesłyszące w odbiorze społecznym – mity i fakty. Tożsamość środowiskowa i kulturowa

niesłyszących.

7. Niesłyszący jako pracownik niepełnosprawny – możliwości zatrudniania.

8. Ochrona zdrowia niesłyszących.

9. Rehabilitacja społeczna – działalność organizacji pozarządowych, uczestnictwo w kulturze, sport

niesłyszących.

II. Znaki daktylograficzne: alfabet, liczebniki główne

III. Znaki ideograficzne:

1. Znaki ogólne (określenia czasowe, zaimki, grzecznościowe)

2. Części ciała

3. Higiena osobista

4. Zdrowie i choroba

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


5. U lekarza w przychodni

6. Pobyt w szpitalu i rehabilitacja

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta obserwacja podczas zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

systematyczny i aktywny, udział w
zajęciach

zaliczenie wszystkich efektów
uczenia się.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Bogdan Szczepankowski, Dorota Koncewicz "Jezyk migowy w terapii". WSP w Łodzi, Łódź 2008

2. platforma edukacyjna: migaj.eu

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. O. Kosiba, P. Grenda "Leksykon jezyka migowego" wyd. Silentium, Bogatynia 2011

2. B. Szczepankowski "Niesłyszący-głusi-głuchoniemi: wyrównywanie szans" Wymiar, zasady

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-1,17-18-19 - Opieka nad pacjentem hospitalizowanym, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,17-18-19 - Opieka nad pacjentem hospitalizowanym, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Opieka nad pacjentem hospitalizowanym

Kod przedmiotu F-j2-1,17-18-19

Status przedmiotu Do wyboru

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 0 25.0 2.0

Suma 0 25.0 2.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu mgr Maria Janiczek

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka
oraz zasad komunikowania się z ludźmi i pracy zespołowej.

Obecność na zajęciach–100%

Założenia i cele przedmiotu

1.Przygotowanie do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w opiece nad pacjentem
hospitalizowanym w różnych okresach życia i warunkach chorowania.

2. Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem



hospitalizowanym.

Prowadzący zajęcia mgr Maria Janiczek

Egzaminator/ Zaliczający mgr Maria Janiczek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
25.0

ECTS:
2

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Zna i rozumie psychologiczne podstawy zachowań
człowieka wywołanych chorobą, urazem lub
niepełnosprawnością

K_W05 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W)

W2

Wyjaśnia podstawowe pojęcia (zdrowie, choroba,
niepełnosprawność, uszkodzenie, upośledzenie, jakość
życia) oraz założenia pracy fizjoterapeuty z pacjentem
hospitalizowanym w różnych grupach wiekowych.

K_W15, K_W17 P7S_WK_M1

W3
Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić założenia edukacji
zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki
niepełnosprawności.

K_W16 P7S_WK_M1
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W4 Zna prawa pacjenta, prawa i obowiązki pracowników
placówek ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów. K_W23 P7S_WK_M3

Umiejętności

U1 Potrafi komunikować się w zespole interdyscyplinarnym,
rehabilitacyjnym oraz z pacjentem i jego rodziną K_U21 P7S_UK_M1

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U),
dyskusja,
sprawdzian
praktyczny,
konspekt

U2
Posiada umiejętność inicjowania, organizowania i
realizowania działań ukierunkowanych na edukację
zdrowotną i profilaktykę niepełnosprawności

K_U19 P7S_UO_M1

U3 Potrafi prowadzić szkolenie z zakresu promocji zdrowia i
profilaktyki odpowiadającym potrzebom pacjenta. K_U10 P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne

K1 Dba o dobro pacjenta, klienta i grup społecznych, K_K04 P7S_KK_M2 ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2
Posiada zdolność pracy zespołowej, przyjmuje w zespole
role adekwatne do potrzeb i warunków panujących w
podmiotach leczniczy

K_K07 P7S_KK_M2

K3 Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu. K_K05 P7S_KK_M2

K4 Przestrzega zasad etycznych obowiązujących w kodeksie
fizjoterapeuty. K_K03 P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

Podające, dyskusja, metoda przypadków, metody symulacyjne, burza mózgów, działania praktyczne.

Treści programowe
Wykłady
-----
ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia

Zakres i charakter działań opiekuńczych fizjoterapeuty

-pacjent w łóżku w różnych okresach życia: dziecko, w wieku dojrzałym, pacjent w wieku podeszłym

-pacjent w wieku dojrzałym, chory w wieku podeszłym.

Podstawy działań opiekuńczych w pracy fizjoterapeuty, uwarunkowania, zakres i charakter działań. Praca fizjoterapeuty w
zespole terapeutycznym. Komunikacja,tajemnica służbowa i zawodowa. Kodeks etyczny fizjoterapeuty.

Profilaktyka zakażeń wewnątrz zakładowych, higiena rak, klasyfikacja ryzyka zakażeń przez sprzęt, przedmioty i narzędzia,
płyny ustrojowe. Odpady medyczne. Pomoc w zakresie higieny osobistej pacjenta i otoczenia. Pomoc w zakresie zapewnienia
wygody i higieny pacjenta a także higieny otoczenia. Edukacja pacjenta ukierunkowana na chorobę Pomoc w utrzymaniu
aktywności fizycznej pacjenta: pozycja ciała, udogodnienia, pomoc w przemieszczaniu się pacjenta. Znaczenie ćwiczeń biernych
i czynnych. Metody wspomagające wentylację płuc, ćwiczenia oddechowe, wspomagane odkrztuszanie wydzieliny, drenaż
ułożeniowy. Wybrane metody opieki nad dzieckiem w łóżku–terapia uczynniająca. Profilaktyka powikłań u pacjentów
długotrwale unieruchomionych: p/odleżynowa, ze strony układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i narządu ruchu.
Wybrane metody lecznicze-zakres i charakter współpracy fizjoterapeuty w procesie leczenia. Wykonywanie podstawowych
pomiarów tętna, CTK,oddechów. Dokumentowanie pomiarów.Zaliczenie końcowe

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
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Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-

100% bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną. Student dopuszczony do zaliczenia na podstawie:-obecności-aktywności na
zajęciach-zaliczenia odpowiedzi ustnych, udział w dyskusji itp.

Zaliczenie obejmuje:-test wiedzy (stanowi 30% oceny końcowej)

-zaliczenie umiejętności praktycznych w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich (co stanowi 70%
oceny końcowej).

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Garrison S. J.: Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej. Wyd.PZWL W - wa ‘97

2 Kózka M., Płaszewska – Żywko L.: Procedury pielęgniarskie. Wyd. PZWL Warszawa 2009

3 Ślusarska B., Zarzycka D., Zahrdniczek K..: Podstaw y pielęgniarstwa tom 2. Wyd. Czelej, Lublin 2004

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Dzierżanowski D., Jeljaszewicz J. (red): Zakażenia szpitalne. Wyd. α - Medica Press, Bielsko Biała 1999

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy
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Przedmiot: F-j2-8,7.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii

Kod zajęć F-j2-8,7.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 15.0 30.0 3.0

Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba



odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Katarzyna Warzeszak

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość zagadnień z zakresu: anatomii, biomechaniki. Opanowana wiedza z dziedziny fizjoterapii w
chorobach pulmonologicznych. Wiedza dotycząca wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu
fizjoterapeutycznego u pacjenta pulmonologicznego. 

Założenia i cele
zajęć

Teoretyczne i praktyczne poznanie przez studenta jednostek chorobowych z uwzględnieniem mechanizmu
rozwijanych się zmian chorobowych. Umiejętność planowania zabiegów fizjoterapeutycznych z doborem
odpowiednich technik z uwzględnieniem wszelkich wskazań i przeciwwskazań do wykonanego zabiegu.
Ocena skuteczności wykonanej fizjoterapii i korekcja błędów. 

Prowadzący
zajęcia mgr Katarzyna Warzeszak

Egzaminator/
Zaliczający dr Jarosław Prusak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.)

Udział w: ćwiczenia (godz.)

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.)

Udział w egzaminie (godz.)

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.)

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.)

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.)

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.)

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
0.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.: ECTS: godz.: ECTS:

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Kwalifikacji

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Potrafi analizować patogenezę, objawy kliniczne i
przebieg różnych schorzeń w aspekcie doboru
optymalnych metod w pracy z pacjentem
pulmonologicznym.

K_W03 P7S_WG_M1
test
standaryzowany,
(W), udział w
dyskusji, (W),
prezentacja (W),
obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

W2
Potrafi dokładnie zlokalizować topografię układu
oddechowego, a także struktury w celach
diagnostycznych i prowadzenia rehabilitacji.

K_W04 P7S_WG_M1

W3
Posiada poszerzoną wiedzę konieczną do wykonywania
zabiegów fizjoterapeutycznych w rehabilitacji
pulmonologicznej

K_W08 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę dolegliwości i
proponować program terapii w chorobach
pulmonologicznych.

K_U01 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U), projekt
i jego
prezentacja
połączona z
dyskusją

U2

Rozwija posiadane umiejętności ruchowe i sprawność
fizyczną niezbędną dla poprawnego demonstrowania i
przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u pacjentów
pulmonologicznych.

K_U02 P7S_UW_M1

U3

Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjąć
współpracę z zespołem terapeutycznym w całościowej
opiece nad pacjentem pulmonologicznym .

K_U03 P7S_UW_M1

U4
Potrafi rozpoznawać błędy i zaniedbania w praktyce.
Umiejętnie zapobiegając błędom w programowaniu
usprawniania pacjentów pulmonologicznych.

K_U10 P7S_UW_M5

U5 Potrafi dopasować odpowiednio model postępowania
fizjoterapeutycznego u pacjentów pulmonologicznych. K_U11 P7S_UW_M5

U6

Posiada umiejętność przygotowania pisemnego i ustnego
raportu z przebiegu procesu usprawniania chorych w
oparciu o własne spostrzeżenia i o dokumentację
medyczną u pacjentów pulmonologicznych.

K_U15 P7S_UW_M3

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
Potrafi określić mocne i słabe strony swoich możliwości
oraz wie kiedy powinien korzystać z pomocy ekspertów
w dziedzinie pulmonologii.

K_K01 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jejK2

Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej
stanu pacjenta oraz realizacji programu usprawniania w K_K03 P7S_KK_M2
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rehabilitacji pulmonologicznej. przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

K3
Potrafi wykazywać przywództwo i przedsiębiorczość,
organizuje pracę zespołu realizującego program
terapeutyczny.

K_K06 P7S_KK_M2

K4 Postępuje zgodnie z zasadami pracy wysokiej jakości w
sposób przemyślany. K_K08 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, dyskusja panelowa, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, prezentacja
multimedialna, film dydaktyczny

Treści programowe
Wykłady

Wprowadzenie do zagadnień fizjoterapii w pulmonologii: podstawowe terminy, budowa i właściwości układu oddechowego.
Patofizjologia i patomorfologia układu oddechowego: podstawowe terminy (obturacja/restrykcja), stan zapalny oskrzeli, płuc.
Zaburzenia mechaniki płuc i regulacja oddychania. Niewydolność oddechowa: równowaga kwasowo zasadowo i jej zaburzenie
(czynniki), oddychanie wewnętrzne, energetyka pracy mięśniowej, niewydolność oddechowa (utlenowania, wentylacji), typy
zaburzeń. Ogólne zasady programowania i przeprowadzania rehabilitacji oddechowej w poszczególnych schorzeniach układu
oddechowego. Programowanie rehabilitacji. Rehabilitacja w POCHP, astmie oskrzelowej, rozedmie płuc. Rehabilitacja po
zabiegach torakochirurgicznych. Aerozoloterapia: leczenie inhalacyjne, definicja aerozolu, rodzaje, aparatura inhalacyjna,
rodzaje, metodyka wykonywania inhalacji. Drenaż oskrzeli: rodzaje, metodyka. Ćwiczenia oddechowe/trening fizyczny: zasady
ćwiczeń oddechowych, rodzaje, sposoby wykonywania, wskazania/ przeciwwskazania. Wysiłek fizyczny, znaczenie w
fizjoterapii układu oddechowego, sposoby dawkowania obciążeń treningowych. Czynniki wpływające na powstawanie chorób
ukł. Odd (środowisko, używki, charakter pracy zawodowej...). Profilaktyka chorób układu oddechowego, wpływ wieku na
przebieg chorób układu oddechowego. Diagnostyka chorób układu oddechowego: najistotniejsze elementy badania
podmiotowego i przedmiotowego, ocena funkcjonalna, skale duszności, ocena czynnościowa układu oddechowego (spirometria,
bodypletyzmografia, technika oscylacji wymuszonych, FeNO, LCI, gazometria...), badanie wysiłkowe. Analiza obrazowa: zdjęć
rtg, TK, USG. Metodyka fizjoterapii układu oddechowego: dostosowanie metod fizjoterapeutycznych w zależności od przebiegu
zaburzeń układu oddechowego, wieku chorych, powikłań chorobowych. Najczęściej popełniane błędy w fizjoterapii układu
oddechowego, przeciwwskazania do fizjoterapii, kontrola postępowania terapeutycznego, wymiana informacji w zespole
terapeutycznym. Charakterystyka najważniejszych problemów w leczeniu i fizjoterapii wybranych chorób oskrzeli i płuc tj. w
POChP, Gruźlicy, mukowiscydozy, pierwotnej dyskinezie rzęsek, astmie oskrzelowej, PCD, samoistnym włóknieniu płuc, Covid-
19 oraz powikłaniach chorobowych takich jak torbiele płuc, rozedma, rozstrzenie oskrzeli, wysiękowe zapalenie opłucnej, odma
opłucnowa, włóknienie płuc. Monitorowanie procesu rehabilitacji oraz ocena rezultatów. Kwalifikacja pacjentów do rehabilitacji
ambulatoryjnej i domowej. Inwalidztwo oraz orzekanie rentowe w chorobach płuc. Zasady leczenia i rehabilitacji w raku płuc.
Postępowanie leczniczo – rehabilitacyjne w chorobach opłucnej.

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Choroby rzadkie (mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek) od teorii do praktyki. Przedstawienie modelu postępowania
fizjoterapeutycznego po opanowaniu technik, praca z pacjentem. 

2. Aerozoloterapia: dobór aparatury inhalacyjnej w zależności od toczącego się problemu chorobowego u danego pacjenta,
rodzaje inhalacji – metodyka zabiegów.

3. Techniki służące do oczyszczania drzewa oskrzelowego: rodzaje, sposób wykonywania drenażu. Dostępne techniki i sprzęty
wykorzystywane w rehabilitacji: drenaż grawitacyjny z technikami wspomagającymi (oklepywanie, ucisk, wibracja), drenaż
autogeniczny i autogeniczny wspomagany, technika aktywnego cyklu oddechowego i urządzenia wspomagające ( PEP, OPEP,
Simeox kamizelka wysokoczęstotliwościowa.

4. Pacjent laryngologiczny, praktyczne omówienie możliwości fizjoterapeutycznych służących do wspomagania leczenia górnych
dróg oddechowych (Płukanie nosa i zatok, inhalacja Sinus, Amsa).

5. Badanie kliniczne i funkcjonalne w chorobach układu oddechowego. Badanie fizjoterapeutyczne. Ocena stanu pacjenta,
ocena funkcjonalna, najistotniejsze elementy badania podmiotowego i przedmiotowego (duszność, kaszel, osłuchiwanie, ocena
oddechu, budowy klatki piersiowej), analiza badań czynnościowych, w programowaniu i kontroli procesu fizjoterapii.
Dokumentacja medyczna pacjenta. Planowanie leczenia i rehabilitacji. Dobór procedur fizjoterapeutycznych we wczesnych i
późnych okresach rekonwalescencji chorego w chorobach układu oddechowego. Edukacja pacjenta.

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2
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Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Kryteria oceny testu wyboru: za każdą prawidłową odpowiedź 1
pkt. 

90-100% bdb 

80-89,9% plus db 

70-79,9% db 

66-69,9% plus dst 

60%-65,9% dst

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia
z oceną)

Pozytywna ocena z aktywności na zajęciach. Student dopuszczony do
zaliczenia po rozwiązaniu zadań problematycznych na zajęciach
praktycznych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Włoch T., Bromboszcz J. (red): Rehabilitacja pulmonologiczna. Wytyczne AACVPR do programów rehabilitacji
pulmonologicznej. Wyd. Elipsa-JAIM, 2012.

2. Gajewski P. (red) :Choroby układu oddechowego [w]: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna
Praktyczna, 2019.

3. Orlik T. Fizjoterapia w mukowiscydozie. FREL, 2014.

4. ABC nebulizacji ze szczególnym uwzględnieniem dawkowania” pod red. Prof. M. Pirożyńskiego, 2015

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Pulmonologia dziecięca M.Kulus, K, Krenke PZPL, 2018

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 
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Przedmiot: F-j2-4,18-18-19 - Teoria i metodyka bezpiecznego upadania cz.I, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka bezpiecznego upadania cz.I

Kod przedmiotu F-j2-4,18-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 2.0

Suma 5.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program przedmiotu dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Wymagania
(Kompetencje wstępne) Wiedza z zakresu anatomii, kinezjologii, metodyki nauczania ruchu, kształcenia ruchowego. 



Założenia i cele
przedmiotu

Wiedza oraz kompetencje motoryczne i metodyczne z zakresu bezpiecznego upadania (BU) osób w
rożnym wieku, o różnym poziomie sprawności fizycznej, z różnymi dysfunkcjami fizycznymi 

Prowadzący zajęcia dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Egzaminator/
Zaliczający dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
25.0

ECTS:
1

godz.:
18.0

ECTS:
0.7

Udział w wykładach (godz.) 5 3

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
25.0

ECTS:
1

godz.:
32.0

ECTS:
1.3

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 17

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 10

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Wie jak definiować pojęcia dotyczace upadania,
konsekwencji upadku i procesu nauczania upadania w
sposób bezpieczny

K_W02 P7S_WG_M1

test
standaryzowany,
(W), wypełnianie
arkuszy ćwiczeń,
(W)

W2
Ma poszerzoną wiedzę o problemie jakim jest upadek, o
jego przyczynach (zewnętrznych i wewnętrznych), o skali
problemu w ujęciu epidemiologicznym i demograficznym

K_W15 P7S_WK_M1

Ma odpowiedni zasób wiedzy do nauczania
bezpiecznego upadnia (profilaktycznie) osób w różnych
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W3 grupach wiekowych i o różnym rodzaju
niepełnosprawności

K_W17 P7S_WK_M1

Umiejętności

U1

Potrafi w sposób własciwy wykorzystać rózne formy
aktywności w nauczzaniu ruchów oraz planowaniu i
kontrolowaniu procesów opanowania umiejętności
bezpiecznego upadania

K_U06 P7S_UW_M2
test umiejętności
wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2

Posiada umiejętności ruchowe z zakresu bezpiecznego
upadania do poprawnego demonstrowania i
przeprowadzenia specyficznych form aktywności z
osobami w róznym wieku i/lub różnymi rodzajami
niepełnosprawności

K_U07 P7S_UW_M2

U3

Umie analizować i ocenić efektywność procesu
nauczania bezpiecznego upadania, rozpoznaje błędy i
zaniedbania. Potrafi podjąć działania zapobiegające tym
błędom

K_U09 P7S_UW_M4

Kompetencje społeczne

K1

Posiada świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia pernamentnego w zawodzie fizjoterapeuty.
W sytuacjach problematycznych wie, że należy
korzystać z pomocy ekspertów

K_K01 P7S_KK_M1 obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

K2
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i osób ćwiczacych
w sposób przemyślany i zgodny z zasadami wysokiej
jakości

K_K11 P7S_UO_M2

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, warsztaty samokształcenie. 

Treści programowe
Wykłady

Wykłady: Epidemiologia uszkodzeń ciała związanych z upadkiem i zderzeniami. Teoria BU. Kryteria metodyczne i organizacyjne
ćwiczeń BU. Specyfika i warunki bezpieczeństwa podczas nauczania BU, zwłaszcza osób starszych. Metodyka nauczania BU.
Koncepcja dostosowania motorycznego w nauczaniu BU. Systematyka ćwiczeń. Metody diagnozowania podatności na
uszkodzenia ciała podczas upadku (PUCPU). Metody oceny kompetencji motorycznych z zakresu BU. Sposoby i metody
profilaktyki uszkodzeń ciała związanych z upadkami i zderzeniami. Pomiar i dokumentowanie wysiłku fizycznego ze
szczegółowym uwzględnieniem zakresu i treści ćwiczeń podczas nauczania technik BU.

ćwiczenia

Diagnozowanie podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku. Zapoznanie ze specyfiką nauczania bezpiecznego upadania
osób z wadami narządu wzroku i po amputacjach w obrębie kończyn. Nauczanie i doskonalenie upadku w tył. Nauczanie i
doskonalenie upadku w tył z przewrotem przez bark. Nauczanie i doskonalenie upadku na boki. Nauczanie upadku w przód.
Weryfikacja umiejętności upadania za pomocą zmodyfikowanego testu bezpiecznego upadania. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez

Na ocenę 3. Student zda testy sprawnościowe w sposób dostateczny, odda protokoły
obciążenia wysiłkiem i zda test wiedzy (40% oceny stanowi ocena z ćwiczeń 60% ocena z
testu) 

Na ocenę 4. Student zda testy sprawnościowe w sposób dobry, odda protokoły obciążenia
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studenta zakładanych
efektów kształcenia

wysiłkiem (wykonane poprawnie i estetycznie) i zda test wiedzy (40% oceny stanowi ocena z
ćwiczeń 60% ocena z testu) 

Na ocenę 5. Student zda testy sprawnościowe w sposób bardzo dobry, odda protokoły
obciążenia wysiłkiem (wykonane poprawnie i estetycznie) i zda test wiedzy (40% oceny
stanowi ocena z ćwiczeń 60% ocena z testu) 

Forma i warunki zaliczenia

Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: 1. uzyskanie zaliczenia z prac zaliczeniowych 2. uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń - obecności 3. złożenie dokumentacji z samokształcenia 4. spełnienie wszystkich
dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu. 

W każdym semestrze dopuszcza się 1 nieobecność nieusprawiedliwioną studenta (wypadek losowy) Pozostałe
nieobecności muszą zostać odrobione. Decyzja o odrobieniu zajęć zależy od prowadzącego zajęcia
uwzględniając: a)odrabianie nie może odbywać się w planowym dniu zajęć, b)odrabianie nie może odbywać się w
ostatnim tygodniu zajęć (w tygodniu zaliczeniowym), 3. Nieobecności z powodu choroby udokumentowane
zwolnieniem lekarskim nie muszą być odrabiane. 

Zaliczenie z oceną (test wiedzy). Student dopuszczony do zaliczenia po zdaniu testów sprawnościowych,
sprawdzianu ustnego, przygotowaniu i opracowaniu protokołu obciążenia organizmu wysiłkiem fizycznym. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kalina RM, Barczyński BJ, Klukowski K i wsp. (2011) The method to evaluate the susceptibility to injuries during the fall –
validation procedure of the specific motor test Arch Budo; 7(4):201-215.

2 Kalina RM, Kruszewski A, Jagiełło W i wsp. (2003) Propedeutyka sportów walki – podstawy judo. Wydawnictwa AWF.
Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Gąsienica-Walczak B, Barczyński BJ, Kalina RM i wsp. (2010) The effectiveness of two methods of teaching safe falls to
physiotherapy students. Arch Budo; 6(2):63-71.

2 Kalina RM (2009) Miękkie lądowanie. Medical Tribune; 13:28-29

3
Kalina RM, Barczyński BJ Jagiełło W i wsp. (2008) Teaching of safe falling as most effective element of personal injury
prevention in people regardless of gender, age and type of body build - the use of advanced information technologies to
monitor the effects of education. Arch Budo; 4(4):82-90.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy
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Przedmiot: F-j2-4,3-18-19 - Socjologia niepełnosprawności, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Socjologia niepełnosprawności

Kod przedmiotu F-j2-4,3-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 10.0 15.0 1.0

Suma 10.0 15.0 1.0

Poziom studiów ---

Profil ogólnoakademicki

Osoba
odpowiedzialna
za program dr Paweł Kukla



przedmiotu

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z socjologii ogólnej nabyta na pierwszym roku studiów.

Założenia i cele
przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania społeczeństwa, ich wpływu na jednostki oraz na
społeczno-kulturowy wymiar zdrowia, choroby i niepełnej sprawności. Ukazanie socjo - kulturowych
aspektów funkcjonowania instytucji i zawodów medycznych oraz ich wpływu na proces leczenia. 

Po odbyciu kursu studenci powinni posiadać wiedzę o podstawowych teoriach socjologii zdrowia, choroby,
niepełnosprawności i rehabilitacji. 

Prowadzący
zajęcia dr Paweł Kukla

Egzaminator/
Zaliczający dr Paweł Kukla

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
26.0

ECTS:
1

godz.:
19.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 10 8

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 10

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.)

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
4.0 ECTS: godz.:

4.0 ECTS:

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.)

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 1 1

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 2 2

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0 ECTS: godz.:

0 ECTS:

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
23.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza



W1

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu socjologicznego
kontekstu niepełnosprawności. Objaśnia społeczno –
kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby,
niepełnosprawności. Wymienia najważniejsze procesy
społeczne zachodzące we współczesnym
społeczeństwie, w tym dotyczące uwarunkowań
zdrowotnych. Objaśnia konsekwencje społeczne
choroby i niepełnosprawności oraz bariery społeczno-
kulturowe.

K_W03,
K_W18,
K_W23

P7S_WG_M1,
P7S_WK_M3

test
standaryzowany,
(W), referat, (W),
dyskusja

Umiejętności

U1

Umie określić istotę kultury, jej zmiany w dobie
globalizacji. Jest świadomy jej wpływu na zachowania
prozdrowotne. Rozumie, dostrzega i szanuje
uwarunkowania kulturowe i społeczne pacjentów,
uwzględnia je w miarę możliwości w programowaniu i
przebiegu terapii.

K_U20,
K_U18, K_U19

P7S_UO_M1,
P7S_UK_M2,
P7S_UK_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U),
dyskusja

Kompetencje społeczne

K1

Zdaje sobie sprawę z problemów związanych z integracją
osób niepełnosprawnych z reszta społeczeństwa i potrafi
je rozwiązywać. Ma wiedzę na temat likwidowania
głównych barier utrudniających funkcjonowanie
niepełnosprawnych w społeczeństwie. Rozumie motywy
i potrzeby pacjentów, okazuje im empatię.

K_K02, K_K07,
K_K09

P7S_KK_M1,
P7S_KR_M1,
P7S_KK_M2

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), ocena
terminowości
realizacji zadań
(K), projekt i jego
prezentacja
połączona z
dyskusją

Formy i metody kształcenia

Wykład

Prezentacja multimedialna

Praca w grupach

Dyskusja

Burza mózgów 

Treści programowe
Wykłady

Geneza powstania socjologii zdrowia, choroby, niepełnosprawności i rehabilitacji jako dyscyplin naukowych. Socjogenne
uwarunkowania stanu zdrowia: czynniki społeczne determinujące stan zdrowia. Cechy charakterystyczne społeczeństw
ponowoczesnych i ich wpływ na zdrowie współczesnego człowieka. Makdonaldyzacja opieki zdrowotnej. Postawy w stosunku
osób niepełnosprawnych w wybranych okresach historycznych. Choroba i niepełnosprawność w społeczeństwie tradycyjnym,
nowoczesnym i ponowoczesnym. Choroba i niepełnosprawność, jako rodzaj specyficznej roli społecznej - koncepcja T.
Parsonsa. Choroba i niepełnosprawność, jako rodzaj dewiacji społecznej, teoria naznaczenia społecznego. Socjologia ciała i
wzory kultury somatycznej. Zmienne społeczno - demograficzne mające wpływ na stan zdrowia i przebieg procesu rehabilitacji
społecznej. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Socjoterapia

ćwiczenia
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Zdrowie jako wartość kulturowa: wpływ kultury na pojmowanie zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Społeczno-kulturowe
determinanty zdrowia i choroby. Społeczne ujęcia definicyjne zdrowia, choroby, niepełnosprawności i rehabilitacji. Postawy
osób niepełnosprawnych wobec swoich dysfunkcji. Uprzedzenia i stereotypy wobec osób iepelnosprawnych. Integracja
społeczna osób z niepełnosprawnością oraz bariery społecznej integracji osób z niepełnosprawnością. Etapy społecznej
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji. Aktywność zawodowa osób
niepełnosprawnych. Szpital jako instytucja społeczna. Modele opieki zdrowotnej w różnych kulturach. Rodzina w perspektywie
socjomedycznej. Zaburzenia funkcji rodziny związane z niepełnosprawnością jej członków. Religia a zdrowie i choroba.
Społeczne kampanie reklamowe. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta
zakładanych efektów kształcenia

Kryteria oceny testu wyboru: za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.

90-100% bdb

80-89,9% plus db

70-79,9% db

66-69,9% plus dst

60%-65,9% dst

Ocena umiejętności praktycznych studenta: 

Niesatysfakcjonujący, ocena 2.0:

Nie jest zainteresowany i unika możliwości stosowania swych
umiejętności w praktyce

Satysfakcjonujący 3,0

Stosuje nabyte umiejętności w praktyce, lecz nie potrafi trafnie ich dobrać
bez pomocy prowadzącego 

Dobry 4,0

Stosuje nabyte umiejętności w praktyce, potrafi samodzielnie je dobierać
z niewielką pomocą prowadzącego 

Bardzo dobry 5,0

Stosuje nabyte umiejętności, potrafi samodzielnie je dobierać i oceniać
ich trafność i skuteczność

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do zaliczenia:

1. obecność na zajęciach 

2. aktywność w czasie dyskusji na zaproponowane tematy

3. uczestniczenie w pracach grupowych

4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator
przedmiotu

Forma zaliczania przedmiotu:

Test

Wykaz zalecanego piśmiennictwa



Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. M. Chodkowska, S. Byra, Z. Kazanowski, Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, Lublin 2010

2. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, 2008 Warszawa

3. B. Tobiasz -Adamczyk — Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2002

4. A. Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie, Warszawa 2015

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych, Kraków 2012

2. Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013

3. G. Miłkowska., Olszak-Krzyżanowska, (red.), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście
społecznych zmian, Kraków 2008

4. W. Piątkowski, A. Titkow (red.) — W stronę socjologii zdrowia, Lublin 2002

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-4,5-18-19 - Podstawy prawa medycznego, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,5-18-19 - Podstawy prawa medycznego, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Podstawy prawa medycznego

Kod zajęć F-j2-4,5-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

dr Joanna Wolska

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa medycznego



Założenia i cele
zajęć

Celem przedmiotu jest nauka interpretacji przepisów prawnych oraz umiejętność stosowania wiedzy
teoretycznej w praktyce. Nauka studentów odpowiedzialności za podejmowanie samodzielnych decyzji 

Prowadzący zajęcia dr Joanna Wolska

Egzaminator/
Zaliczający dr Joanna Wolska

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
20.0

Udział w wykładach (godz.) 25 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
5.0

godz.:
10.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
30.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Student potrafi wymienić zasady prawne obowiązujące
w placówkach medycznych. K_K03 P7S_KK_M2

test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Student potrafi komunikować się ze współpracownikami
zespołu, udzielając konstruktywnej informacji zwrotnej i
wsparcia.

K_K01 P7S_KK_M1
test
standaryzowany,
(W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2
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Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Student potrafi rozwiązywać problemy związane z
wykonaniem zawodu. K_K03 P7S_KK_M2

test
standaryzowany,
(W)

Formy i metody kształcenia

wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych)

Treści programowe
Wykłady

1.Przepisy prawne i normy prawne- podstawowe pojęcia 

2.Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

3.Prawo obowiązujące w Polsce i UE

4.System prawa w Unii Europejskiej 

5.Prawne podstawy odpowiedzialności cywilnej, karnej zawodowej pracowników ochrony zdrowia

6.Podstawy prawne oraz uwarunkowania zawodu fizjoterapeuty

Ćwiczenia
ćwiczenia

nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Forma: test jednokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi

warunki zaliczenia: obecność na wykładach, aktywny udział w
dyskusji

zaliczenie samokształcenia

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Zasady dopuszczenia do
egzaminu/zaliczenia: 

1.opanowanie treści wykładów 

2.obecność na zajęciach 

3. zaliczenie samokształcenia 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 4. Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. -
Prawo przedsiębiorców

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-4,13-18-19 - Kliniczne podstawy w intensywnej terapii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,13-18-19 - Kliniczne podstawy w intensywnej terapii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Kliniczne podstawy w intensywnej terapii

Kod
przedmiotu F-j2-4,13-18-19

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom
studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba



odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr Wojciech Fibiger

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii. Podstawowa wiedza z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii

Założenia i cele
przedmiotu

Organizacja, struktura i zadania oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Zakres działania, definicje,
wskazania do leczenia oraz kwalifikacja chorych do OIT. Standardy postępowania, monitorowania oraz
wspomagania funkcji życiowych pacjentów w OIT. Procedury diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne
wykonywane w OIT. Rodzaje czynności medycznych wykonywanych w OIT. Zasady usprawniania
pacjentów na OIT.

Prowadzący
zajęcia dr Wojciech Fibiger

Egzaminator/
Zaliczający dr Wojciech Fibiger

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
26.0

ECTS:
1

godz.:
19.0

ECTS:
1

Udział w wykładach (godz.) 5 3

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
9.0

ECTS:
0

godz.:
9.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 2

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 1 1

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
35.0

ECTS:
1.0

godz.:
28.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza



W1
Posiada wiedzę z zakresu objawów, przyczyn i
możliwości leczenia jednostek chorobowych w
intensywnej terapii

K_W02, K_W04, K_W07,
K_W09, K_W10, K_W13

P7S_WG_M1,
P7S_WG_M2

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Umiejętności

U1
Posiada wiedzę z zakresu objawów, przyczyn i
możliwości leczenia jednostek chorobowych w
intensywnej terapii

K_U01, K_U03, K_U11 P7S_UW_M1,
P7S_UW_M5

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Kompetencje społeczne

K1
Posiada wiedzę z zakresu objawów, przyczyn i
możliwości leczenia jednostek chorobowych w
intensywnej terapii

K_K01 P7S_KK_M1

odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W), lista
obecności i
spóźnień itp.
(K), egzamin
pisemny (W)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, opis przypadków,  dyskusja, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

Organizacja, struktura i zadania oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii

Monitorowanie czynności życiowych na OIT

Fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej.

Aktywność ruchowa. Przeciwdziałanie następstwom bezczynności ruchowej.

ćwiczenia

Zasady postępowania personelu w oddziale intensywnej terapii

Zasady usprawniania pacjentów w OIT.

Obiektywizacji oceny chorego oraz monitorowania przebiegu leczenia usprawniającego.

Ból u pacjenta na OIT: rodzaje bólu, ocena stopnia natężenia bólu, leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne, stosowanie
metod z zakresu fizjoterapii w celu zniesienia lub złagodzenia bólu ostrego i przewlekłego

Rany - definicja , rodzaje , metody leczenia.

Prewencja, profilaktyka i leczenie odleżyn w ujęciu interdyscyplinarnym
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Usprawnianie lecznicze chorych nieprzytomnych (definicja, ocena stanu nieprzytomności, skale ocen, główne problemy
pielęgnacyjne, rola fizjoterapeuty, zasady opieki i rehabilitacji)

Usprawnianie lecznicze układu oddechowego (zator płuc, obrzęk płuc, niewydolność oddechowa  - definicja, rozpoznanie,
przyczyny, metody diagnostyczne i lecznicze, zasady opieki i rehabilitacji)

Usprawnianie lecznicze układu sercowo – naczyniowego: ostra niewydolności krążenia (intensywny nadzór chorych w ostrych
stanach układu krążenia, rozpoznawanie i ocena zagrożeń, zasady opieki i rehabilitacji);nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja
krążeniowo-oddechowa, opieka poresuscytacyjna w OIT (najczęstsze przyczyny i mechanizmy NZK, rozpoznanie i
postępowanie, formy opieki poresuscytacyjnej nad chorym, możliwości fizjoterapii w usprawnianiu leczniczym chorych);
wstrząs (bezprzyrządowe i przyrządowe metody nadzorowania chorego we wstrząsie, rozpoznanie i ocena stanu chorego,
udział w terapii i opiece); zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca  (rozpoznanie i ocena, obraz kliniczny ważniejszych
zaburzeń rytmu, metody nadzorowania stanu chorego , wskazania i przeciwwskazania do stosowania różnych metod leczenia
fizjoterapeutycznego,  edukacja zdrowotna pacjenta z zaburzeniami rytmu); zaburzenia rytmu z wolną czynnością serca (rodzaje
zaburzeń rytmu serca, wskazania i przeciwwskazania do stosowania różnych metod leczenia fizjoterapeutycznego, działania
edukacyjne wobec pacjentów z rozrusznikiem serca)

Usprawnianie lecznicze chorych w intensywnej terapii ostrych zatruć (nadzorowanie i ocena stanu chorego, zasady opieki i
rehabilitacji)

Usprawnianie lecznicze układu kostno – stawowego- urazy (definicja, ocena stanu, skale ocen, główne problemy pielęgnacyjne,
rola fizjoterapeuty, zasady opieki i rehabilitacji)

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

obecność na zajęciach

przygotowanie prezentacji

aktywny udział w zajeciach

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin testowy/pisemny

60-65%  dst

66-69% plus dst

70-79% db

80-89% plus db

90-100% bdb

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Rybicki Z. Intensywna terapia dorosłych. Tom I i II. Makmed. Lublin.2014

2 Gaszyński W. Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. PZWL. Warszawa.2016

3 Fang G. Smith, Joyce Yeung. Intensywna terapia. PZWL. Warszawa.2013

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Wordliczek J, Dobrogowski J. Leczenie bólu. PZWL. Warszawa.2017

2 Kwolek A. Rehabilitacja medyczna. Tom 2. Elsevier Urban & Partner.Wrocław. 2013

3 Dyk. D. Gutysz-Wojnicka A. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL.Warszwa. 2018



Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-7,4.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w geriatrii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-7,4.18-19 - Fizjoterapia kliniczna w geriatrii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Fizjoterapia kliniczna w geriatrii

Kod zajęć F-j2-7,4.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program dr Bożena Kowalczyk



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka. Znajomość podstaw fizjoterapii w geriatrii.

Założenia i cele
zajęć

Zapoznanie studenta z różnymi jednostkami chorobowymi z uwzględnieniem mechanizmu rozwijanych się
zmian, ich odwracalności, mechanizmów kompensacyjnych i powiązań przyczynowo - skutkowych między
objawami w geriatrii. Umiejętność organizowania procesu terapeutycznego przy użyciu odpowiednich
środków i metod fizjoterapeutycznych.

Prowadzący
zajęcia

prof.dr hab. Włodzimierz Drożdż,
dr Bożena Kowalczyk

Egzaminator/
Zaliczający prof.dr hab. Włodzimierz Drożdż

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
36.0

godz.:
36.0

Udział w wykładach (godz.) 10 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 5

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
5.0

godz.:
5.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
41.0

ECTS:
2.0

godz.:
41.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie



W1
Potrafi analizować patogenezę,objawy kliniczne i
przebieg różnych schorzeń w aspekcie doboru
optymalnych metod pracy z pacjentem geriatrycznym

K_W04 P7S_WG_M1

test
standaryzowany,
(W), wypełnianie
arkuszy ćwiczeń,
(W), egzamin
pisemny (W),
sprawdzian
pisemny (W)

W2

Definiuje i zna podstawowe objawy chorób wieku
podeszłego.Zna mechanizmy działania określonych
czynników fizykalnych oraz wskazania i
przeciwwskazania do stosowania zabiegów
fizjoterapeutycznych

K_W15 P7S_WK_M1

W3 Student zna budowę i funkcje organizmu pacjenta w
wieku geriatrycznym K_W01 P7S_WG_M1

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi prawidłowo obsłużyć odpowiednią aparturę i
sprzęt do wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii
i fizykoterapii

K_U04, K_U08 P7S_UW_M1,
P7S_UW_M2 test umiejętności

wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2 Potrafi pacjentowi wyjaśnić istotę dolegliwości i
proponować program terapii w geriatrii K_U01 P7S_UW_M1

U3
Potrafi rozpoznawać błędy i zaniedbania w praktyce.
Potrafi podjąć działania zapobiegające błędom w
programowaniu usprawniania pacjenta geriatrycznego.

K_U09 P7S_UW_M4

U4 Potrafi dopasować odpowiednio model postępowania
fizjoterapeutycznego u pacjentów geriatrycznych K_U11 P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Przestrzega właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną,
najbliższym otoczeniem i społeczneństwem K_K01, K_K03 P7S_KK_M1,

P7S_KK_M2
obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K),
ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

K2
Posiada zdolność pracy zespołowej, przyjmuje w zespole
role adekwatne do potrzeb i warunków panujących w
podmiotach leczniczych

K_K02 P7S_KK_M1

K3 Postępuje zgodnie z zasadami pracy w sposób
przemyślany K_K08 P7S_KR_M1

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny , wykład problemowy , ćwiczenia kliniczne, dyskusja, samokształcenie, burza mózgów, pokaz, prezentacja
multimedialna.

Treści programowe
Wykłady

1.Definicja, omówienie  terminów: proces starzenia się,  starość, długowieczność , śmiertelność. Stanowisko współczesnej nauki
w stosunku do koncepcji „nieśmiertelności „

2. Parametry populacyjno demograficzne :Umieralność, dzietność , średnie przeżycia. Grupy wiekowe, określenie „populacja
stara „ wg.WHO
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3. Omówienie uniwersalnego prawa  E N T R O PI I oddziaływającego na materię  nieożywiona i żywą i jego rola w procesie
starzenia się organizmu ludzkiego

4. Przedstawienie niektórych teorii odgrywających rolę w procesie  starzenia

5. Proces starzenia się zgodny z:

A/  prawem entropii tak zwane” starzenie fizjologiczne”, lub „starzenie dobre”

B/ według ścieżki z udziałem ostrych i przewlekłych czynników chorobowych

6. Omówienie zmian inwolucyjnych –starczych,  dotyczący głównych  układów i narządów ustroju ludzkiego, rozwijających  się 
w wyniku oddziaływania entropii

7. Rola fizjoterapii w grupie osób starzejących się według ścieżki „fizjologicznego starzenia „ to jest bez wyraźnego udziału  i
wpływu czynników chorobowych w grupie tej klinicznie na plan pierwszy wysuwa się  tak zwana nieporadność związana ze
zmianami inwolucyjnymi przede wszystkim w układzie nerwowo-mięśniowo- stawowym.

8.Rola fizjoterapii w populacji osób starzejących się w wyniku wyraźnego wpływu czynników chorobowych

Ćwiczenia
ćwiczenia

Podstawowe zasady zajęć ruchowych z osobami starszymi - trening zdrowotny osób starszych.

Praktyczne wykorzystanie masażu geriatrycznego.

Wykorzystanie metod neurorehabilitacyjnych (Bobath, PNF, CIT itp.)  w pracy z pacjentem geriatrycznym (pionizacja, fazy
chodu, spastyczność).

Profilaktyka złamań osteoporotycznych - ćwiczenia wzmacniania kości u osób starszych.

Ćwiczenia gimnastyczne dla osób w starszym wieku – ćwiczenia z taśmą thera-band, piłką, drążkiem itp.

Profilaktyka upadków - program ćwiczeń koordynacyjno-równoważnych, nauka padania i podnoszenia się po upadku.

Fizjoterapia pacjenta z dysfagią.

Program ćwiczeń dla osób ze zdiagnozowaną sarkopenią.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów
uczenia się osiągniętych
przez studenta

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: Obecność na ćwiczeniach (zgodnie z regulaminem studiów)
oraz aktywny udział na zajęciach Pozytywne zaliczenie kolokwium: 60-70% dst; 71-75% +dst;
76-80% db; 81-90% +db; 91- 100% bdb

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Student dopuszczony do egzaminu po uzyskaniu:

1. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń klinicznych. 

2. złożenia dokumentacji z samokształcenia. 

3. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które
określił koordynator przedmiotu. 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Hager K, Sobieszczańska M, Krause O. Geriatria. Wyd. Edra Urban&Partner. 2018

2. Nowicka A. Wybrane problemy osób starszych. Wyd. Impuls. 2010



3. Cybulski M. , Krajewska-Kułak E., Opieka nad osobami starszymi Przewodnik dla zespołu terapeutycznego Wydawnictwo
Lekarskie PZWL 2016

4. Grodzicki T, Kenig J. Problemy okołooperacyjne u osób w wieku podeszłym. Wyd. PZWL. 2018

5. Skrzek A, Wieczorowska-Tobis K. Fizjoterapia w geriatrii. Podstawy i nowe trendy. Wyd.PZWL. 2019

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. FIZJOLOGIA STARZENIA SIĘ. Profilaktyka, rehabilitacja. Red. A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź. Warszawa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

2. Fal A, Kościelniak-Kuriata E, Witczak I. Opieka geriatryczna w Polsce. Wyd. CeDeWu. 2016

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -



Przedmiot: F-j2-1,7-18-19 - Pedagogika ogólna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,7-18-19 - Pedagogika ogólna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Pedagogika ogólna

Kod przedmiotu F-j2-1,7-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 20.0 0 1.0

Suma 20.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu mgr Urszula Dec-Palarczyk

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Podstawowa wiedza z zakresu mechanizmów regulujących zachowanie człowieka i zasad pracy
zespołowej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Przygotowanie do pracy fizjoterapeuty jako osoby nauczającej w  kontekście podstawowych
składowych procesu kształcenia.

Opanowanie wiedzy i terminologii pedagogicznej niezbędnej do realizacji zadań edukacyjnych w
pracy z pacjentem w ramach kompetencji zawodu fizjoterapeuty.



Założenia i cele przedmiotu Nabycie umiejętności planowania zadań edukacyjnych zgodnie z wytycznymi dydaktyki 
uwzględniając potrzeby i możliwości pacjentów.

Nabycie umiejętności współpracy zespołowej zgodnie ze swoimi kompetencjami.    

Prowadzący zajęcia mgr Urszula Dec-Palarczyk

Egzaminator/ Zaliczający mgr Urszula Dec-Palarczyk

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
21.0

ECTS:
0.75

godz.:
16.0

ECTS:
0.5

Udział w wykładach (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
9.0

ECTS:
0.25

godz.:
14.0

ECTS:
0.5

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 7

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 6

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 1 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Potrafi wskazać miejsce pedagogiki w systemie nauk,
wyjaśnić jej podstawowe pojęcia i charakteryzować
metody wychowania oraz określać warunki skuteczności
nagradzania w fizjoterapii

K_W03 P7S_WG_M1 odpowiedź,
(W), udział w
dyskusji, (W),
egzamin ustny
(W)

W2
Przedstawić ogniwa procesu kształcenia, omówić
znaczenia każdego z nich oraz wyjaśnić pedagogiczne
aspekty pracy fizjoterapeuty

K_W17 P7S_WK_M1

Umiejętności
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U1
Planować zajęcia edukacyjne z osobami w różnym wieku
dostosowując treści, metody, formy przekazu i środki
dydaktyczne wspomagające proces dydaktyczny

K_U21 P7S_UK_M1

dyskusja,
konspekt

U2
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą
procesów wychowania i nauczania w pracy
fizjoterapeuty

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1

Kompetencje społeczne

K1
Jest gotowy do pracy w zespole terapeutycznym
przyjmując rolę wynikającą z funkcji zawodu
fizjoterapeuty

K_K13 P7S_UK_M3
ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K)

K2
Bierze odpowiedzialność za poziom własnej wiedzy i
wykazuje gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, i
samokształcenia

K_K01 P7S_KK_M1

Formy i metody kształcenia

Formy : frontalna, zespołowa, indywidualna 
                                                                                                                                                           Wykład z zastosowaniem
nowoczesnych technik audiowizualnych.                                                                                                            Metody kształcenia:
wykład  interaktywny, dyskusja, metody aktywizujące :  burza mózgów, działań praktycznych, mapa mentalna, metody
ewaluacyjne, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Miejsce pedagogiki w systemie nauk i jej interdyscyplinarny
charakter.                                                                                                              Podstawowe pojęcia pedagogiczne , cele i zadania
pedagogiki.                                                                                                                           Różnorodność znaczeniowa pojęcia
wychowanie- style wychowania, postawy wychowawcze, wychowanie zdrowotne.                           Dydaktyka jako metodyka
kształcenia- przedmiot, zadania.                                                                                                                              Analiza procesu 
nauczania –uczenia się.                                                                                                                                      Charakterystyka celów
kształcenia, taksonomia celów  kształcenia.                                                                                                               Zasady nauczania,
metody, strategia kontroli i oceny  w pracy fizjoterapeuty.                                                                                        Holistyczne
podejście do pracy z pacjentem warunkiem efektywnego oddziaływania - pedagogiczne aspekty fizjoterapii - etapy procesu
edukacji pacjenta.                                                                                                                                                                                  
Pedagogiczny wymiar działalności zawodowej fizjoterapeuty-znaczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej                           
                   Rola zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem i jego rodziną.  

 
bez udziału nauczyciela
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Wypowiedź ustna:     

Ocena 3,0:  Student  wykazuje się elementarną znajomością pojęć i terminologii z zakresu pedagogiki. Odtwarza
pamięciowo podstawowe informacje. Posługuje się stylem potocznym i posiada ubogi zasób słownictwa
pedagogicznego. Wypowiedzi chaotyczne, mało spójne, wymagające poprawek i wskazówek wykładowcy.
Wykazuje orientację  w pedagogice i prawidłowościach procesu kształcenia i wychowania w stopniu niskim.
Popełnia liczne błędy wymagające korekty ze strony wykładowcy.

ocena 3,5 :  Student  wykazuje się podstawową znajomością pojęć i terminologii z zakresu pedagogiki. Posiada
ubogi zasób słownictwa pedagogicznego. Wypowiedzi wymagają korekty i wskazówek wykładowcy . Formułuje
wnioski z pomocą prowadzącego. Wykazuje słabą orientację w pedagogice i procesach kształcenia i
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Kryteria
oceny
osiągania
przez
studenta
zakładanych
efektów
kształcenia

wychowania.

ocena 4,0 :  Student  wykazuje dobrą znajomość pojęć i terminologii z zakresu przedmiotu.. Przedstawia
informacje w innej formie niż były zapamiętane. Przeprowadza analizę przyczynowo skutkową omawianych
problemów dydaktyczno- wychowawczych . Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości i rozwiązuje typowe
problemy teoretyczne i praktyczne wg podanych  uprzednio wzorów. Dokonuje ewaluacji podejmowanych
działań i wyciąga wnioski do dalszej pracy

ocena 4,5 :Student  wykazuje  znajomość pojęć i terminologii z zakresu  przedmiotu w stopniu więcej niż dobry.
Przedstawia informacje w innej formie niż były zapamiętane. Uczestniczy w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania typowych zagadnień
teoretycznych i praktycznych jednak nie zawsze samodzielnie. Dokonuje ewaluacji podejmowanych działań i
wyciąga wnioski do dalszej pracy.

ocena 5,0 : Student opanował wiedzę obejmującą cały program z pedagogiki z elementami dydaktyki z pełnym
jej zrozumieniem. Posiada bogaty zasób słownictwa pedagogicznego. Dokonuje analizy i syntezy nowych
zagadnień. Potrafi uzasadnić przydatność wiedzy pedagogicznej w pracy fizjoterapeuty i wykorzystuje ją do
samodzielnego rozwiązywania omawianych problemów. Wykazuje zainteresowanie tą problematyką , formułuje
plan działania i proponuje  kreatywne rozwiązania . Potrafi określić i uzasadnić swoje stanowisko odpowiednio
je argumentując posługując się swobodnie językiem pedagogicznym. Aktualizuje wiedzę w procesie
samokształcenia korzystając z różnych źródeł wiedzy.

Ocena umiejętności:

Ocena 3,0:  Student  wykazuje się elementarną znajomością metodyki pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Podejmuje próby określania  i diagnozowania  potrzeb pacjenta . Podejmuje działania praktyczne poprzez
porównanie ze wzorem lub  pod kierunkiem prowadzącego. Popełnia liczne błędy wymagające korekty.
Wykonuje polecenia nie wykazując  własnej inicjatywy w działaniu.

Ocena 3,5 : Student  wykazuje się podstawową znajomością metodyki pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Samodzielnie  podejmuje próby diagnozowania  potrzeb pacjenta.  Popełnia błędy w prawidłowym
formułowaniu celów, doborze metod i form pracy, środków dydaktycznych, w planowaniu  i organizowaniu
pracy. Wykonuje polecenia nie wykazując  własnej inicjatywy w działaniu.

ocena 4,0: Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje  dobrą znajomość składowych procesu
dydaktyczno – wychowawczego. Poprawnie przeprowadza analizę  omawianych problemów. Poprawnie stosuje
zdobyte wiadomości teoretyczne w rozwiązywaniu typowych zagadnień praktycznych, sporadycznie wymaga
niewielkiej pomocy prowadzącego. Potrafi dokonać korekty własnych działań w oparciu o zdobyte
doświadczenia.

Ocena 4,5 :  Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje  znajomość składowych procesu dydaktyczno
– wychowawczego w stopniu większym niż dobry. Poprawnie przeprowadza analizę  omawianych problemów. 
Wykorzystuje zdobyte wiadomości teoretyczne w rozwiązywaniu typowych zagadnień teoretycznych i
praktycznych w pracy fizjoterapeuty w kontekście podstawowych składowych procesu kształcenia. Potrafi
samodzielnie dokonać korekty własnych działań w oparciu o zdobyte doświadczenia. 

Ocena 5,0: Student opanował wiedzę obejmującą cały program podstaw dydaktyki  z pełnym jej zrozumieniem.
Posiada bogaty zasób słownictwa pedagogicznego .Samodzielnie analizuje, interpretuje , rozwiązuje i ocenia 
dydaktyczne teoretyczne i praktyczne aspekty pracy fizjoterapeuty.  Proponuje własne, twórcze, nietypowe
rozwiązania wybranych problemów Potrafi uzasadnić przydatność wiedzy pedagogicznej w pracy
fizjoterapeuty. Wykazuje własną inicjatywę  w działaniu, systematycznie aktualizuje wiedzę w procesie
samokształcenia korzystając z różnych źródeł wiedzy.

W zakresie kompetencji społecznych

punktualność i frekwencja na zajęciach,
obserwacja indywidualnej pracy studenta i pracy w grupie,
samoocena pracy studenta na zajęciach.

Kryteria oceny konspektu   (punktacja od  0 do 2
pkt)                                                                                                                                  poprawność formułowania
celów kształcenia,                                                                                                                                                      
dobór treści do celów -  wartość merytoryczna przedstawionych treści;                                                                      
                        adekwatność doboru metod i form pracy do celów i treści, 
                                                                                                                                    dobór środków dydaktycznych do
metod i form pracy,                                                                                                                                             strategia
oceny. 



Skala ocen:        10 pkt - 5,0;        9 pkt - 4,5;      8 pkt - 4,0;      7 pkt -  3,5;      6 pkt -  3,0;        5 pkt i poniżej  - 
2,0.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu

Wiedza studentów sprawdzana jest za pomocą:

Kolokwium – test
dydaktyczny,                                                                                                                                                                          
Opracowanie konspektu do zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej;
                                                                                                                   aktywnego udziału w zajęciach;
                                                                                                                                                                 odpowiedzi
ustnych;
                                                                                                                                                                                             
Ponadto warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy samokształceniowej  (+
referat).                                                                                      Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną  w formie
ustnej.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Kruszewski Krzysztof: Sztuka nauczania . Czynności nauczyciela, PWN W -wa 2016

2. Kupisiewicz Czesław : Dydaktyka podręcznik akademicki, wyd. Impuls Kraków 2012

3. Kwieciński Z, Śliwerski B. : Pedagogika . Podręcznik akademicki T.1 i 2 PWN W-wa 2016

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Gordon T.; Wychowanie bez porażek. PAX Warszawa 2009

2. Plewka Cz. Taraszkiewicz M,: Uczymy się uczyć. TWP Szczecin 2010

3. Wojnarowska B.; Edukacja zdrowotna- podręcznik akademicki Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-3,18-18-19 - Kliniczne podstawy w pulmonologii, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-3,18-18-19 - Kliniczne podstawy w pulmonologii, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Kliniczne podstawy w pulmonologii

Kod przedmiotu F-j2-3,18-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
przedmiotu dr Jarosław Prusak

Wymagania (Kompetencje wstępne)
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii - integracja wiedzy z wymienionych
dyscyplin naukowych

Zapoznanie studenta z różnymi jednostkami chorobowymi z uwzględnieniem
mechanizmu rozwijanych się zmian, ich odwracalności, mechanizmów



Założenia i cele przedmiotu kompensacyjnych i powiązań przyczynowo-skutkowych między objawami w
pulmonologii

Prowadzący zajęcia dr Jarosław Prusak

Egzaminator/ Zaliczający dr Jarosław Prusak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
25.0

ECTS:
0.9

godz.:
18.0

ECTS:
0.8

Udział w wykładach (godz.) 5 3

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
5.0

ECTS:
0.1

godz.:
10.0

ECTS:
0.2

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
10

ECTS:
0

godz.:
10

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
28.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Zna fizyczne podstawy procesów życiowych
zachodzących w organizmie człowieka K_W04 P7S_WG_M1

udział w
dyskusji, (W),
prezentacja
(W), sprawdzian
pisemny (W),
kolokwium

W2
Opisuje objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy
procesów patologicznych zachodzących w organizmie
człowieka

K_W09 P7S_WG_M2

W3
Zna podstawowe jednostki chorobowe, rozumie ich
patogenezę, objawy kliniczne, postępowanie
terapeutyczne

K_W12 P7S_WG_M2
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W4
Ma wiedzę na temat planowania, wykonywania i
ewaluacji programu fizjoterapii, zmierzających do
poprawy stanu zdrowia

K_W12 P7S_WG_M2

Umiejętności

U1
Potrafi dobrać metody diagnostyczne i umiejętnie
dostosować działanie profilaktyczne, terapeutyczne,
edukacyjne, dla potrzeb jednostki i grupy społecznej

K_U01 P7S_UW_M1

egzamin
pisemny,
kolokwium

U2

Potrafi ocenić zabiegi fizykalne w odniesieniu do
określonych patologii lub jednostek chorobowych,
ocenić siłę mięśniową, ogólną sprawność fizyczną z
uwzględnieniem efektów usprawniania

K_U01 P7S_UW_M1

U3
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu zmian
patologicznych dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej
oraz zabiegów fizjoterapeutycznych

K_U20 P7S_UK_M2, P7S_UK_M1

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego K_K01, K_K05 P7S_KK_M1, P7S_KK_M2

udział w
dyskusji, (W),
obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W),
ocena
wypowiedzi
(treści i
sposobu jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie

Treści programowe
Wykłady

1. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii układu oddechowego. Zarys budowy układu oddechowego:
jama nosa, gardło, krtań, oskrzela, płuca. Odrębności układu oddechowego u dzieci. Terminy: oddychanie,
wentylacja…
2. Wybrane zagadnienia z patofizjologii i patomorfologii układu oddechowego: obturacja, restrykcja, stan
zapalny oskrzeli, płuc, mechanizmy obronne, podstawy postępowania fizjoterapeutycznego w
zaburzeniach o charakterze obturacyjnym i restrykcyjnym. Metody postępowania fizjoterapeutycznego na
wybranych przykładach.

ćwiczenia

1. Cele i zasady stosowania fizjoterapii układu oddechowego. Wybrane aspekty mechaniki oddychania.
Rodzaje zabiegów: nebulizacja, drenaż oskrzeli i zabiegi wspomagające drenaż, ćwiczenia oddechowe,
trening fizyczny, leczenie klimatyczne, edukacja pacjenta.
2. Przebieg kliniczny oraz podstawy fizjoterapii w chorobach oskrzeli: zapalenie oskrzeli, POChP, astma
oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek.
3. Przebieg kliniczny oraz podstawy fizjoterapii w chorobach płuc: zapalenie płuc, rozedma płuc,
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wysiękowe zapalenie opłucnej, ropniak opłucnej, włóknienie płuc, gruźlica, rak płuc.
Wybrane metody kontroli fizjoterapii: spirometria, gazometria, testy wysiłkowe

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

90-100% bdb

80-89,9% plus db

70-79,9% db

66-69,9% plus dst

60%-65,9% dst

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:
1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych
2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
3. złożenie dokumentacji z samokształcenia
4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi
koordynator przedmiotu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Płusa T. Choroby układu oddechowego. Termedia, Poznań 2014.

2 Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J. (red): Choroby układu oddechowego. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

3 Orlik T. Fizjoterapia w mukowiscydozie. FREL, 2014.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

2 Farnik M., Trzaska-Sobczak M., Jastrzębski D., Pierzchała W. Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2009

3 Emeryk A. Pirożyński M. Aerozoloterapia chorób układu oddechowego” , Edra Urban&Partner, Wrocław 2019

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-1-4-18-19 - Fizjologia ogólna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1-4-18-19 - Fizjologia ogólna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Fizjologia ogólna

Kod przedmiotu F-j2-1-4-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 10.0 15.0 1.0

Suma 10.0 15.0 1.0

Poziom studiów ---

Profil ---

Osoba
odpowiedzialna za
program
przedmiotu

dr Elżbieta Nazim-Zygadło

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza ogólna z zakresu biologii. Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu fizjologii człowieka



Założenia i cele
przedmiotu

Opanowanie i definiowanie przez studenta podstawowych wiadomości z zakresu fizjologii człowieka i
umiejętności interpretacji zjawisk występujących w stanie biernym i czynnym oraz praktycznego
wykorzystania znajomości funkcjonowania narządów

Prowadzący
zajęcia dr Elżbieta Nazim-Zygadło

Egzaminator/
Zaliczający dr Elżbieta Nazim-Zygadło

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
30.0

ECTS:
2

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
35.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
65.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Zna procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie
człowieka w szczególności w zakresie układu
nerwowego, mięśniowego oraz układu krążenia i
oddechowego

K_W01,
K_W02 P7S_WG_M1

test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności

test
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U1 Wykorzystuje wiedzę z zakresu fizjologii i anatomii do
posługiwania się aparaturą wykorzystywaną w zakresie
realizacji podstawowych czynności zawod owych

K_U20 P7S_UK_M2,
P7S_UK_M1

standaryzowany,
(W),
sporządzanie
projektów, (W)

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie potrzebę kształcenia permanentnego oraz wie
o możliwości korzystania z pomocy ekspertów K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), ocena
terminowości
realizacji zadań
(K)

Formy i metody kształcenia

 Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

1. Chemiczne i fizykochemiczne prawa występujące podczas funkcjonowania ustroju. Zasadnicze cechy żywych organizmów.
Homeostaza.

 2. Budowa i funkcjonowanie komórki. Śmierć komórki

 3. Transport przezbłonowy. Bilans energetyczny komórki. Oddychanie wewnętrzne. 

4. Podział czynności ciała ludzkiego. Rola układu szkieletowego dla całego ustroju. 

5. Fizjologia mięśni. Sposoby badania wydolności mięśni.

 6. Zadania układu krążenia. Znaczenie oddychania dla całego ustroju. 

7. Fizjologia trawienia pokarmów. Przemiana materii, regulacja ciepłoty ciała. 

8. Prawidłowe współdziałanie układu wewnętrznego wydzielania. 

9. Funkcjonowanie układu wydalniczego

ćwiczenia

1. Organizacja układu nerwowego, funkcjonowanie nerwu, synapsa nerwowa, łuk odruchowy, odruchy.

 2. Autonomiczny układ nerwowy. Podstawy doznań zmysłowy -narząd równowagi, narządy zmysłów. 

3. Wyższe czynności nerwowe. 

4. Układ mięśniowy- komórka mięśniowa, fizjologia skurczu mięśni, jednostki ruchowe ich cechy i czynność, przystosowanie
mięśni do różnych aktywności, elektromiogram. 

5. Wpływ wysiłku fizycznego na mięśnie szkieletowe, zmiany adaptacyjne w mięśniach w trakcie treningu siłowego i
wytrzymałościowego. 

6. Właściwości fizyczne krwi-skład i funkcje krwi, cechy osocza, krzepnięcie krwi i fibrynoliza 

7. Fizjologia serca- struktura i czynność mięśnia sercowego, układ przewodzący, cykl pracy serca, regulacja czynności,
elektrokardiogram. 

8. Układ krążenia- dystrybucja krwi w układzie sercowo-naczyniowym, humoralna i nerwowa regulacja krążenia, specyfika
krążenia wieńcowego, mózgowego i nerkowego, wpływ wysiłku fizycznego na czynność układu krążenia.

 9. Fizjologia układu oddechowego- mechanika oddychania, proces wymiany gazowej, regulacja nerwowa i chemiczna
oddychania, metody badania czynności układu oddechowego, znaczenie oddychania dla fizjologii wysiłku fizycznego. 

10. Fizjologia trawienie pokarmów- motoryka przewodu pokarmowego, czynności gruczołów trawiennych, proces wchłaniania,

file:///admin/krk/effects/major/detail/2078
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regulacja trawienia. Metabolizm i przemiana materii. 

11. Funkcjonowanie układu moczowego- budowa nefronu, czynność nerek i powstawanie moczu, regulacja czynności nerek.
Gospodarka wodno-elektrolitowa. 

12. Układ wydzielania wewnętrznego- hormony układu dokrewnego, regulacja hormonalna organizmu, współzależność
gruczołów wewnętrznego wydzielania. Układ rozrodczy. 

13. Klasyfikacja wysiłków fizycznych- wydolność fizyczna a wiek i płeć, zaopatrzenie ustroju w tlen w trakcie wysiłków, deficyt
i dług tlenowy, równowaga czynnościowa układu krążenia 

14. Trening fizyczny jako proces doskonalenia wydolności fizycznej-

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb 

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Egzamin

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Czarkowska -Pączek B. Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2006

2 Ganong W.F. Fizjologia, PZWL, Warszawa 2007

3 Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie.PZWL,Warszawa 2005

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2006

2 Kubica R. Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej. AWF, Kraków 1995

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy



Przedmiot: F-j2-2,18,18-19 - Praktyka asystencka/wdrożeniowa w palcówce ochrony zdrowia - wakacyjna, F-



Przedmiot: F-j2-2,18,18-19 - Praktyka asystencka/wdrożeniowa w palcówce ochrony zdrowia - wakacyjna, F-
J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka asystencka/wdrożeniowa w palcówce ochrony zdrowia - wakacyjna

Kod zajęć F-j2-2,18,18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 0 120.0 4.0

Suma 0 120.0 4.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Ogólna wiedza z anatomii i fizjologii człowieka, podstawy z patofizjologii. Wiedza z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii i masażu. 



Założenia i cele
zajęć

Poznanie specyfiki pracy fizjoterapeuty, poznanie organizacji, zadań i zakresu obowiązków pracowników w
publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zaznajomienie się ze specyfiką przyszłego
miejsca pracy. Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach ochrony zdrowia na stanowisku
fizjoterapeuty.

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
120.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 120 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
120.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
120

ECTS:
4

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do opisu budowy
anatomicznej człowieka i funkcjonowania
poszczególnych jego układów i narządów w tym określa
topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i

K_W04 P7S_WG_M1

obserwacja
jakości
wykonania

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii zadania (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi inicjować, organizować i realizować działania
ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję
zdrowia, profilaktykę niepełnosprawności, wykluczenia
społecznego i patologii społecznych

K_U19 P7S_UO_M1
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2

Potrafi komunikowac sie z pacjentem, rodziną,
rozpoznawać ich problemy zdrowotne i podjać
współpracę z zespołem terapeutycznym w całościowej
opiece

K_U21 P7S_UK_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Posiada świadomość i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
kształcenia permanentnego i potrafi określić mocne i
słabe strony swoich możliwości oraz wie,kiedy powinien
korzystając z pomocy ekspertów

K_K01 P7S_KK_M1

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Pokaz w naturalnym środowisku. Metody eksponujące. Metoda przypadku.

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
praktyki zawodowe

1. Poznanie specyfiki pracy fizjoterapeuty. Poznanie topografii szpitala i działu rehabilitacji. Zapoznanie z przepisami bhp. I
p/poż. 

2. Poznanie organizacji, zadań i zakresu obowiązków pracowników w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

3. Poznanie specyfiki przyszłego zawodu i miejsca pracy. 

4. Poznanie aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego. 

5. Poznanie zadań w ramach zespołu terapeutycznego, zasady przekazywania informacji w zespole interdyscyplinarnym.

 6.Zadania pracowników rehabilitacji w zakresie informowania i edukowania pacjenta, warunkujące skuteczne usprawniania.

.7.Zapoznanie z dokumentacją dla potrzeb rehabilitacji.

 8.Obserwacja pracy kinezyterapeuty, uczestnictwo w czasie realizacji zadań.

 9.Obserwacja pracy fizykoterapeuty, uczestnictwo w czasie wykonywania zabiegów.

 10.Uczestnictwo w pracy masażysty ,obserwacja przebiegu czynności.

 11.Zapoznanie z podstawowymi urządzeniami i sprzętem do ćwiczeń leczniczych.

 12.Poznanie metodyki prowadzenia ćwiczeń. Udział w przeprowadzeniu ćwiczeń.

 13. Wdrożenie do działań przygotowawczych oraz wykonywania prostych zabiegów z zakresu fizjoterapii pod ścisłą kontrolą
personelu placówki. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria ocen: 

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UO_M1
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Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

1. Organizacja pracy - dokładna 2 punkty - częściowo dokładna 1punkt - niedokładna
0 punktów 

2.Samodzielność przy wykonywaniu czynności - samodzielna 2 punkty - częściowo
samodzielna 1punkt - z dużą pomocą 0 punktów 

3. Sprawność studenta podczas realizacji zadania - właściwa 2punkty - częściowo
właściwa 1 punkt - niewłaściwa 0 punktów 

4. Dobór metod , technik i środków - właściwy 2 punkty - częściowo właściwy 1
punkt - niewłaściwy 0 punktów 

5. Umiejętności korzystania z dokumentacji - dokładna 2 punkty - częściowo
dokładna 1 punkt - niedokładna 0 punktów 

6. Komunikowanie się z pacjentem, nawiązywanie kontaktu - poprawne i samodzielne
2 punkty - z pomocą 1 punkt - niepoprawne 0 punktów 

7. Przestrzeganie BHP - prawidłowe 2 punkty - częściowo prawidłowe 1 punkt -
nieprawidłowe 0 punktów 

8. Postawa i zachowanie - właściwa 2 punkty - częściowo właściwa 1 punkt -
niewłaściwa 0 punktów 

Punktacja: 16 - 15 punktów = b. dobry 1

4 punktów = plus dobry 

13 - 12 punktów = dobry 

11 punktów = plus dostateczny 

10 - 9 punktów = dostateczny 

8 punktów i poniżej = niedostateczny

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Podstawą otrzymania zaliczenia jest zrealizowanie programu praktyki oraz 

a/ obecność 100% ;

b/ uczestniczenie i omówienie zajęć; 

c/ udokumentowanie odbytych zajęć w dzienniku praktyk.

Podstawą otrzymania zaliczenia jest udokumentowanie w dzienniczku
praktyk przeprowadzonej terapii. Szybkość podejmowania decyzji, czas i
tempo działania. 

Studenci powinni się wykazać: 

· punktualnością na zajęciach; 

· wymaganym pełnym umundurowaniem; 

· aktywnością i zainteresowaniem w trakcie zajęć ;

· empatią i zrozumieniem dla pacjenta (opinia opiekuna praktyk).

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1.



Fizjoterapeuta w Polsce. Aktualna wiedza o zawodzie. Dariusz Białoszewski, Zbigniew Wroński PZWL, 2017
Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Słownik fizjoterapii Mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami Krzysztof Klukowski, Janusz
Nowotny, Andrzej Czamara PZWL, 2014

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Jw.

Przedmiot: F-j2-10,1a.18-19 - Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej: Fizjoterapia w



Przedmiot: F-j2-10,1a.18-19 - Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej: Fizjoterapia w
dysfunkcjach narządu ruchu, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej: Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu

Kod zajęć F-j2-10,1a.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek
studiów fizjoterapia

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 --- --- ---

5 10 0 420.0 18.0

Suma 0 420.0 18.0

Poziom
studiów jednolite studia magisterskie



Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

mgr Paulina Wrona

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie dotyczące BHP na oddziale szpitalnym. Umiejętność praktycznego
wykorzystania wiedzy z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Wiedza z zakresu rehabilitacji w
dysfunkcjach narządu ruchu. 

Założenia i cele
zajęć

Doskonalenie i utrwalenie nabytych wcześniej umiejętności w zakresie stosowania metod i technik
fizjoterapeutycznych. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy własnej, współpracy i współdziałania
w zespole oraz kształtowanie postawy właściwej dla zawodu. 

Prowadzący
zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający mgr Paulina Wrona

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
420.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 420 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
420.0

ECTS:
18.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
420

ECTS:
18

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 

Sposób
weryfikacji



efektów
uczenia się

efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do opisu budowy
anatomicznej człowieka i funkcjonowania
poszczególnych jego układów i struktur istotnych dla
diagnostyki przeprowadzania zabiegów fizjoterapii

K_W04 P7S_WG_M1

wypełnianie
arkuszy ćwiczeń,
(W), obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

W2
Wie jak opisywać objawy, przyczyny oraz rozumie
mechanizm procesów patologicznych zachodzących w
tkankach i układach organizmu człowieka

K_W09 P7S_WG_M2

W3

Ma wiedzę konieczną do wykonywania zabiegów
fizykalnych oraz stosowania zaopatrzenia
ortopedycznego. Rozumie i przewiduje skutki zabiegów i
ćwiczeń w leczeniu osób z różnymi chorobami i
dysfunkcjami

K_W13 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

U1
Umie analizować i ocenić efektywność procesu
fizjoterapii, rozpoznaje błędy i zaniedbania w praktyce.
Potrafi podjąć działania zapobiegające tym błędą

K_U09 P7S_UW_M4
test umiejętności
wykonania
zadania, (U),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2
Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne
niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania
zabiegów i zastosowania metod terapeutycznych

K_U11 P7S_UW_M5

U3 Wykazuje umiejętność tworzenia, weryfikacji i
modyfikacji programów usprawniających K_U17 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Jest gotowy określić priorytety służące do zrealizowania
zaplanowanych zadań. K_K05 P7S_KK_M2 obserwacja

zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)K2

Jest gotowy współpracować z przedstawicielami innych
zawodów i specjalistami o innych kompetencjach
zawodowych w realizacji procesów usprawniania

K_K13 P7S_UK_M3

Formy i metody kształcenia

Pokaz, studium przypadku

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
praktyki zawodowe

FIZJOTERAPIA KLINICZNA 

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M4
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UO_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UK_M3


1. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń zespołowych, ogólnousprawniających. 

2. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu zabiegów fizjoterapeutycznych. 

3. Doskonalenie umiejętności w przeprowadzeniu ćwiczeń indywidualnych. 

4. Doskonalenie postępowania okołooperacyjnego. 

5. Kwalifikacja, planowanie i prowadzenie odpowiednie do stanu funkcjonalnego pacjenta ćwiczeń i technik z zakresu
kinezyterapii w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny funkcjonalnej. 

FIZYKOTERAPIA 

1. Doskonalenie prowadzenia zabiegów z zakresu fizykoterapii. 

2. Dobór rodzaju zabiegu adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta- dobór parametrów fizykalnych w warunkach klinicznych. 

3. Umiejętność planowania, weryfikacji oraz modyfikacji programu terapii. 

MASAŻ 

1. Doskonalenie umiejętności stosowania masażu klasycznego 

2. Utrwalenie umiejętności stosowania masażu segmentarnego 

3. Utrwalenie umiejętności wykonywania drenażu limfatycznego 

4. Weryfikacja oraz modyfikacja masażu w wybranych jednostkach chorobowych w zależności od stanu i wieku pacjenta. 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

1.Organizacja pracy - dokładna 2punkty - częściowo dokładna 1punkt - niedokładna
0 punktów 

2.Samodzielność przy wykonywaniu czynności - samodzielna 2 punkty - częściowo
samodzielna 1punkt - z dużą pomocą 0 punktów 

3. Sprawność studenta podczas realizacji zadania  - właściwa 2punkty - częściowo
właściwa 1 punkt - niewłaściwa 0 punktów

4. Dobór metod , technik i środków - właściwy 2 punkty - częściowo właściwy 1
punkt - niewłaściwy 0 punktów 

5. Umiejętności korzystania z dokumentacji - dokładna 2 punkty - częściowo
dokładna 1 punkt - niedokładna 0 punktów 

6. Komunikowanie się z pacjentem, nawiązywanie kontaktu - poprawne i
samodzielne 2 punkty - z pomocą 1 punkt - niepoprawne 0 punktów 

7. Przestrzeganie BHP - prawidłowe 2 punkty - częściowo prawidłowe 1 punkt -
nieprawidłowe 0 punktów 

8. Postawa i zachowanie - właściwa 2 punkty - częściowo właściwa 1 punkt -
niewłaściwa 0 punktów 

Punktacja: 

16 - 15 punktów = b. dobry 

14 punktów = plus dobry 

13 - 12 punktów = dobry 

11 punktów = plus dostateczny 

10 - 9 punktów = dostateczny 

8 punktów i poniżej = niedostateczny



Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Podstawą otrzymania zaliczenia jest zrealizowanie programu praktyki oraz:  

a/ obecność 100% 

b/ uczestniczenie i omówienie zajęć 

c/ udokumentowanie odbytych zajęć w dzienniku praktyk 

Podstawą otrzymania zaliczenia jest udokumentowanie w dzienniczku praktyk
przeprowadzonej terapii, wraz z oceną pracy praktykanta wystawioną przez
opiekuna danego zakładu pracy. 

Studenci powinni się wykazać: 

· punktualnością na zajęciach 

· wymaganym pełnym umundurowaniem 

· aktywnością i zainteresowaniem w trakcie zajęć 

· empatią i zrozumieniem dla pacjenta( opinia opiekuna praktyk)

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Straburzynski G., Straburzyńska - Lupa A. " Fizjoterapia" PZWL Warszawa 2003

2. Masaż - Zborowski komplet 6 tomów Adam Zborowski AZ, 2012

3. Rehabilitacja medyczna (tom 2) Andrzej Kwolek Edra Urban & Partner, 2013

4. Białoszewski D. (red)" Fizjoterapia w Ortopedii" PZWL Warszawa 2014

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Badanie kliniczne w fizjoterapii Antje Hueter-Becker, Mechthild Doelken, Jan Szczegielniak Edra Urban & Partner, 2018

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i
forma odbywania
praktyk
zawodowych

Praktyka ciągła wybieralna w zakresie fizjoterapii klinicznej - do wyboru:

1. Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu;

2. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych;

3. Fizjoterapia w wieku rozwojowym.

Trwa cały semestr X.

Studenci wybierają miejsce praktyk w placówkach, z którymi uczelnia ma podpisane porozumienie (lub
podpisze nowe porozumienie na czas praktyk). Studenci mogą realizować praktykę od poniedziałku do
piątku w wybrane dni, tak aby wymaganą liczbę godzin odrobić w ciągu semestru.

Praktyka trwa 10,5 tygodnia (420 godzin)

1 godzina dydaktyczna realizacji zajęć, w ramach praktyki zawodowej trwa 45 minut.

Maksymalna dopuszczalna ilość godzin w ciągu jednego dnia to 8 godzin lekcyjnych (6h zegarowych).

Po zakończeniu praktyk należy złożyć DZIENNIK PRAKTYK u OPIEKUNA PRAKTYK z Kierunku
Fizjoterapia (Instytut Zdrowia) wraz z ankietą uzupełnioną przez studenta oraz Opiekuna praktyk z
ramienia placówki.



Zaliczenie praktyk z oceną jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej.

Przedmiot: F-j2-1,21-18-19 - Wychowanie fizyczne, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,21-18-19 - Wychowanie fizyczne, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Wychowanie fizyczne

Kod zajęć F-j2-1,21-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 0 30.0 0.0

Suma 0 30.0 0.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć dr Paweł Gąsior

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wychowania fizycznego zawartych w podstawach
programowych na niższych poziomach edukacyjnych.

Założenia i cele zajęć

1. Wdrażanie do całożyciowej troski o ciało

2.Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej

3.Zdobycie wiedzy, umiejętności, sprawności i kompetencji gwarantujących satysfakcjonujący
udział w takich obszarach kultury fizycznej jak: sport i turystyka.

4. Zdobycie umiejętności utylitarnych: z pływania, bhp, testowania własnego poziomu



sprawności fizycznej, planowania własnej aktywności fizycznej.

Prowadzący zajęcia

dr Paweł Gąsior,
mgr Bartosz Gotkiewicz,
mgr Tytus Iwański,
mgr Szymon Opioła,
dr Katarzyna Węgrzyn

Egzaminator/
Zaliczający mgr Tytus Iwański

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
0.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
30.0

ECTS:
0.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Potrafi łączyć treści z różnych dziedzin nauk o kulturze
fizycznej. K_W03 P7S_WG_M1 referat, (W)

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M1


Umiejętności: student potrafi

U1 Zna podstawowe umiejętności techniczne i metodykę ich
nauczania w wybranych dyscyplinach sportowych K_U06 P7S_UW_M2

test
umiejętności
wykonania
zadania, (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Dokonuje świadomych wyborów w zakresie troski o
rozwój sprawności fizycznej K_K05 P7S_KK_M2

ocena
terminowości
realizacji
zadań (K)

Formy i metody kształcenia

W nauczaniu ruchu: syntetyczna i analityczna, metody odtwórcze i aktywizujące.

W przekazywaniu wiedzy: wykład i dyskusja

Treści programowe
Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

ZGS

1. Zasady poruszania w piłce koszykowej, nożnej i siatkowej.

2.Przypomnienie podstawowych przepisów gry.

3. Przypomnienie podstawowych elementów technicznych ZGS.

4. Miniturnieje w systemach „każdy z każdym” i pucharowym.

5. Małe gry taktyczne.

6. Nauka sędziowania ZGS

Trening siłowy

1. BHP zajęć na siłowni.

2. Metoda obwodowa.

3. Metoda body bulding.

4.Ćwiczenia z ciężarem wolnym.

5. Zestawy ćwiczeń na wybrane grupy mięśniowe.

6. Elementy ćwiczeń zastosowanych w treningu typu „cross fit”.

Fitness

1.BHP zajęć fitness.

2.Zajęcia „cardio”: Dance, Step, Zumba, Tabata.

3.Zajęcia „muscle:” BS, Sztanga.

4.Zajecia „cooling”: Pilates, Body & mind.

5.Trening terenowy funkcjonalny „cross trening”

Wspinaczka

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


1. BHP zajęć na ścianie wspinaczkowej.

2. Podstawowe zasady asekuracji.

3. Wiązanie liny i zakładanie uprzęży.

4. Zasady przemieszczania się po formach niskich „boulder”

5. Wspinanie z asekuracją górną.

6. Zasady wspinania z asekuracją dolną.

Nordic Walking

1. Zasady doboru sprzętu.

2.Krok klasyczny.

3.Technika kroku  fitness.

4. Technika kroku 2/1.

5. Technika podejść.

6. Technika kroku funlauf.

7. Zasady monitorowania intensywności podczas marszu

Pływanie

1. BHP zajęć na pływalni

2.Ćwiczenia adaptacji wstępnej

3.Technika wykonywania poślizgów

4.Technika pływania stylem grzbietowym

5.Technika pływania kraulem

6. Technika pływania stylem klasycznym

Kickboxing

1. BHP zajęć w sportach walki

2. Pozycja walki

3. Poruszanie w kickboxingu

4. Obrona przed ciosami prostymi

5. Ciosy proste

6. Kopnięcie frontalne

7. Ciosy sierpowe

8. Obrony przez odskok, zejście z linii ciosu, unik rotacyjny

9. Kopniecie low-kick

Turystyka górska

1. Zasady poruszania się na szlakach górskich.

2. Zasady doboru ubioru i sprzętu w zależności od warunków terenowych i pogodowych.

3. Elementy topografii Tatr, Gorców i Pienin.

4. Wycieczki piesze w różne rejony Tatr, Gorców i Pienin.



Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Kryteria oceny referatu weryfikującego efekty kształcenia z przedmiotu wychowanie
fizyczne (za każdy punkt prowadzący przydziela 0-3 pkt):

1.Krótki informacyjny temat referatu.

2.Nowatorska tematyka.

3.Sformatowany i spójny logicznie tekst.

4.Odniesienie w tekście do literatury polsko i obcojęzycznej.

5.Spis bibliograficzny.

6.Jasno zdefiniowany cel.

7.Treść odnosząca się do celu referatu.

8.Właściwe słownictwo i precyzja  jego zastosowania oraz brak żargonu itp.

9.Poprawna ortografia i pisownia oraz interpunkcja.

10.Oddanie referatu w wyznaczonym terminie.

OCENY:

Bardzo dobry: 27-30

Plus dobry: 24-26

Dobry: 21-23

Plus dostateczny: 18-20

Dostateczny: 15-17

Niedostateczny: <14

Kryteria oceny konspektu weryfikującego efekty kształcenia z przedmiotu
wychowanie fizyczne (za każdy punkt prowadzący przydziela 0-3 pkt):

1.Sformułowanie celu zajęć.

2.Logiczne powiązanie elementów w/lub poszczególnych częściach jednostki.

3.Dbałość o bezpieczeństwo własne lub współćwiczących.

4.Zastosowanie zasad dydaktycznych w tym -  stopniowania trudności.

5.Powiązanie treści z celem głównym jednostki.

6.Nowatorska tematyka lub sposób realizacji.

7.Właściwe słownictwo.

8.Zastosowanie form organizacyjnych.

9.Dobrze rozplanowany czas lub liczba powtórzeń poszczególnych ćwiczeń.

10.Dobór tematyki do własnych potrzeb studenta.

OCENY:

Bardzo dobry: 27-30

Plus dobry: 24-26

Dobry: 21-23

Plus dostateczny: 18-20



Dostateczny: 15-17

Niedostateczny: <14

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz
dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

1.Obecności w zajęciach z wychowania fizycznego (w tym 80% udział aktywny,
tzn. z podejmowaniem aktywności fizycznej).

2. Samodzielne przygotowanie konspektu zajęć lub treningu na własne
potrzeby do wyboru np: ćwiczenia kształtujące, strechingowe, siłowe, nordic
walking, pływania, fitness lub zgs

3. Złożenie referatu.

4. Przesłanie karty modułu, zalogowanie w programie monitorującym
aktywność

fizyczną lub poświadczenie o udziale w zajęciach sportowych.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

Talaga J. A – Z Sprawności fizycznej – Atlas ćwiczeń. Warszawa, 1995.

Long J. Wspinaczka praktyczny podręcznik. RM. Warszawa, 2015.

Wilanowski A. Nordic walking dla każdego. Bukowy las. Wrocław, 2014.

Ambroży T., Kaganek K., Kost M., Pilch W. Ćwiczenia siłowe i odżywianie w treningu fitness. EAS. Kraków, 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-6,9a.18-19 - Przedmiot do wyboru:Lecznictwo uzdrowiskowe, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-6,9a.18-19 - Przedmiot do wyboru:Lecznictwo uzdrowiskowe, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Przedmiot do wyboru:Lecznictwo uzdrowiskowe

Kod zajęć F-j2-6,9a.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć dr Jolanta Dudek

Wymagania (Kompetencje wstępne) -----

Założenia i cele zajęć -----



Prowadzący zajęcia dr Jolanta Dudek

Egzaminator/ Zaliczający dr Jolanta Dudek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
30.0

Udział w wykładach (godz.) 5 5

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 4 4

Udział w egzaminie (godz.) 1 1

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
10.0

godz.:
5.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
40.0

ECTS:
1.0

godz.:
35.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna i rozumie mechanizm oddziaływania
zabiegów fizykalnych w leczeniu osób z różnymi
schorzeniami i dysfunkcjami w oparciu o znajomość roli i
znaczenia leczenia uzdrowiskowego w całokształcie
procesu rehabilitacji w warunkach uzdrowiska

K_W12 P7S_WG_M2

W2 Student zna rozumie rolę i metody leczenia w warunkach
uzdrowiska K_W13 P7S_WG_M2

Umiejętności: student potrafi

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2


U1

Potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować program
usprawniania osób z różnymi dysfunkcjami narządu
ruchu i innych narządów i układów w ramach leczenia
uzdrowiskowego

K_U17 P7S_UO_M1

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Identyfikuje i przestrzega właściwych relacji z pacjentem,
najbliższym otoczeniem i społeczeństwem K_K04 P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny

Ćwiczenia kliniczne w sanatorium

Treści programowe
Wykłady

Wykłady

Profile lecznicze uzdrowisk w Polsce.

Zastosowanie metod balneoterapii i fizjoterapii w leczeniu uzdrowiskowym dzieci, dorosłych i osób starszych.

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Praktyczne zastosowanie metod balneoterapii i fizjoterapii w leczeniu uzdrowiskowym dzieci ze schorzeniami

narządu ruchu.

2. Praktyczne zastosowanie metod balneoterapii i fizjoterapii w leczeniu uzdrowiskowym dzieci ze schorzeniami

kardiologicznymi i pulmonologicznymi.

3.Praktyczne zastosowanie metod balneoterapii i fizjoterapii w leczeniu uzdrowiskowym dorosłych ze schorzeniami

narządu ruchu.

4. Praktyczne zastosowanie metod balneoterapii i fizjoterapii w leczeniu uzdrowiskowym dorosłych ze schorzeniami

kardiologicznymi, układu krążenia i pulmonologicznymi.

5. Praktyczne zastosowanie metod balneoterapii i fizjoterapii w leczeniu uzdrowiskowym seniorów.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Wykład: egzamin pisemny -test, pytania zamknięte (test jednokrotnego
lub wielokrotnego wyboru).

ćwiczenia: przygotowanie planu leczenia uzdrowiskowego w wybranych jednostkach
chorobowych, uczestnictwo w zajęciach w placówce sanatoryjnej

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia
do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

W celu uzyskania zaliczenia student musi osiągnąć wszystkie ,
wyznaczone w karcie przedmiotu efekty kształcenia.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UO_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


Lp. Pozycja

1. Kochański W. Balneologia i hydroterapia. Wydawnictwo AWF Wrocław 2002.

2 Ponikowska I. Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Ponikowska I. Kompendium balneologii. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego. Wydawnictwo Adam
Marszałek 2004.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-4,17-18-19 - Odnowa biologiczna w sporcie, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,17-18-19 - Odnowa biologiczna w sporcie, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Odnowa biologiczna w sporcie

Kod zajęć F-j2-4,17-18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 10.0 20.0 2.0

3 5 10.0 20.0 2.0

Suma 20.0 40.0 4.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć dr hab. Dariusz Mucha

Wymagania
(Kompetencje wstępne)

Wiedza w zakresie anatomii, fizjologii, fizykoterapii.

Założenia i cele zajęć Opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczącej zabiegów, a także ich planowania
w zakresie odnowy biologicznej w rekreacji oraz sporcie.



Prowadzący zajęcia dr Dawid Mucha

Egzaminator/ Zaliczający dr hab. Dariusz Mucha

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
43.0

godz.:
33.0

Udział w wykładach (godz.) 10 10

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 20

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 3 3

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
27.0

godz.:
27.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 7 7

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 10

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
70.0

ECTS:
4.0

godz.:
60.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia 
do charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Umiejętności: student potrafi

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 K_K01 P7S_KK_M1 obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)K2 K_K05 P7S_KK_M2

Formy i metody kształcenia

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M2


Wykład, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne.

Treści programowe
Wykłady

Pojęcie odnowy biologicznej, zadania, metody i środki; fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej.
Sport jako specyficzny rodzaj ludzkiej działalności.
Charakterystyka struktury procesu treningowego, programowanie wspomagania.
Programowanie odnowy biologicznej. 
Diagnoza zmian zmęczeniowych, kontrola działań wspomagających.
Piramida zdrowego żywienia, energia a wydolność, żywienie podczas zawodów, wspomaganie dietetyczne przed,
podczas i po treningu – białka, tłuszcze, węglowodany, woda, witaminy, substancje mineralne, wspomaganie
farmakologiczne.
Rola nawodnienia w sporcie i rekreacji.
Psychologiczne metody odnowy biologicznej, wspomaganie procesów wypoczynkowych zachodzących w układzie
nerwowym.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Praktyczne zastosowanie odnowy biologicznej wybranych dyscyplinach sportu. 
Metody odnowy biologicznej: masaż sportowy: (masaż izometryczny, kontralateralny, centryfugalny, próżniowy),
wskazania i przeciwwskazania, celowość stosowania masażu, masaż chiński, refleksoterapia; aromaterapia.
Innowacyjne metody odnowy biologicznej. 
Neuromobilizacje długich traktów nerwowych. 
Zastosowania terapii manualnej u sportowców.
Taping w profilaktyce oraz leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu u sportowców.
Sportowy trening wzmacniający po urazach sportowych, traumatologia sportowa. 
Rola hartowania w odnowie biologicznej. 
Zastosowanie bodźców fizykalnych w celu usprawniania transportu metabolitów wysiłkowych, zwalczanie bólu
będącego wynikiem treningu. 
Techniki rozciągania mięśni jako środek profilaktyki urazowej, wspomaganie leczenia urazów sportowych,
Rola integracji umysłu i ciała w sporcie, ćwiczenia koncentrująco – relaksacyjne, joga, trening psychiczny w sporcie,
relaksacja progresywna (stopniowana) E.Jacobsona. 
Trening mentalny w procesie treningu sportowego, modyfikacja pobudzenia emocjonalnego. 
Trening autogenny metodą J.H.Schultza;

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

Kryteria dla kolokwium:

od 90% bardzo dobry (5,0)
od 80% dobry plus (4,5)
od 70% dobry (4,0)
od 60% dostateczny plus (3,5) 
od 50% dostateczny (3,0) 
poniżej 50% niedostateczny (2,0)

Kryteria dla zaliczenia praktycznego: poprawne metodyczne wykonanie
wybranego zabiegu.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Praktyczne zaliczenie technik i metodyki wybranych
form odnowy biologicznej.

Aktywna postawa w czasie zajęć. Kolokwium.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja



1. Gieremek K., Dec L. 2007. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. Katowice, P.H. HAS - MED.

2. Krzystyniak K. 2010. Odnowa biologiczna w sporcie, wyd. N. Targ.

3. Zając A., Chmura J. 2016. Współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych. AWF Katowice.

4. Starrett K. 2015. Bądź sprawny jak lampart. Wyd. Galaktyka.

5. Barszowski P. 2000. Wspomaganie procesu treningowego. Warszawa, COS.

6. Dziak A., Tajara S. 2000. Urazy i uszkodzenia w sporcie, wyd. Kasper, Warszawa.

7. Magiera L., Walaszek R. 2003. Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. wyd. Biosport, Kraków.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Markowski A. 2015. Kinesiotaping. SBM.

2. Rigs A. 2008. Masaż tkanek głębokich.

3. Schleip R., Findley T. W., Chaitow L., Huijing P. 2014. Powięź.  Badanie, profilaktyka i terapia dysfunkcji sieci
powięziowej. Elsevier.

4. Górski J. 2011. Fizjologia wysiłku i treningu sportowego. Warszwa, PZWL

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----



Przedmiot: F-j2-4,4-18-19 - Zaopatrzenie ortopedyczne, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-4,4-18-19 - Zaopatrzenie ortopedyczne, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Zaopatrzenie ortopedyczne

Kod przedmiotu F-j2-4,4-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 15.0 0 1.0

Suma 15.0 0 1.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program przedmiotu dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Znajomość anatomii i biomechaniki narząd ruchu, podstaw z zakresu chirurgii, ortopedii i
traumatologii.



Założenia i cele przedmiotu Przygotowanie teoretyczne z zakresu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny osób sprawnych i
niepełnosprawnych (ortezy i środki pomocnicze).

Prowadzący zajęcia dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Egzaminator/ Zaliczający dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
15.0

ECTS:
0.6

godz.:
10.0

ECTS:
0.4

Udział w wykładach (godz.) 15 10

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
10.0

ECTS:
0.4

godz.:
15.0

ECTS:
0.6

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 6 8

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 4 7

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Ma wiedzę konieczną do doboru i zastosowania
zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych. K_W13 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności

U1

Potrafi korzystać z zaawansowanych technik
informatycznych w celu doradztwa i doboru
odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i środków
pomocniczych.

K_U14 P7S_UW_M3 test
dydaktyczny

Kompetencje społeczne

obserwacja

file:///admin/krk/effects/major/detail/2046
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WG_M2
file:///admin/krk/effects/major/detail/2072
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M3


K1
Zdaje sobie sprawę ze znaczenia kształcenia
pernamentnego i wie, kiedy korzystać z pomocy
ekspertów.

K_K01 P7S_KK_M1
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy,film dydaktyczny, dyskusja, samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Wprowadzenie do zaopatrzenia ortopedycznego. Najważniejsze definicje i pojecia. Podział na ortotykę, przedmioty pomocnicze
i środki pomocnicze.

Ortotyka kończyn dolnych: zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych, budowa i zastosowanie aparatów.

Ortotyka kończyn górnych: zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych, budowa i zastosowanie aparatów.

Zaopatrzenie ortotyczne kręgosłupa: cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi, rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek
ortopedycznych.

ćwiczenia

nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

Kryteria oceny podzielone na dwie składowe:

1. Test wiedzy z pytaniami praktycznymi (80%).

5,0 - 90% - 100% odpoiwedzi prawidłowych,

4,5 - 80% - 89% odpoiwedzi prawidłowych,

4,0 - 70% - 79% odpoiwedzi prawidłowych,

3,5 - 60% - 69% odpoiwedzi prawidłowych,

3,0 - 51% - 59% odpoiwedzi prawidłowych.

2. Ocena zachowania studenta podczas zajęć
(20%).

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Student dopuszczony do zaliczenia na podstwie obecności na zajęciach.

Zaliczenie z oceną na podstwie testu wiedzy z pytaniami praktycznymi.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Zaopatrzenie ortopedyczne, T. Myśliborski, PZWL 1985

2 Zaopatrzenie rehabilitacyjne, B. Przeździak, Via Medica 2003

3 Zastosowanie kliniczne protez ortoz i środków pomocniczych, B. Przeździak, W. Nyka Via Medica 2008

4 Protetyka i ortotyka ortopedyczna w zarysie ogólnym, Z. Warzocha Norbertinum 2018

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Zasoby internetu

file:///admin/krk/effects/major/detail/2086
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_KK_M1


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy

Przedmiot: F-j2-1,11-18-19 - Biochemia, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-1,11-18-19 - Biochemia, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Biochemia

Kod przedmiotu F-j2-1,11-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite magisterskie

Profil praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program przedmiotu dr Maciej Hodorowicz

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii organicznej i nieorganicznej, fizjologii na poziomie
szkoły ponadgimnazjalnej Obecność na wykładach i ćwiczeniach zgodnie z Regulaminem Studiów

Założenia i cele
przedmiotu

Zrozumienie biochemicznych podstaw funkcjonowania organizmu

dr Maciej Hodorowicz,



Prowadzący zajęcia dr Anna Krawczuk

Egzaminator/
Zaliczający dr Maciej Hodorowicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
30.0

ECTS:
1

godz.:
23.0

ECTS:
0.8

Udział w wykładach (godz.) 10 8

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0

ECTS:
1

godz.:
37.0

ECTS:
1.2

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 8

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 14

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 15

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
60.0

ECTS:
2.0

godz.:
60.0

ECTS:
2.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Posiada wiedzę na temat budowy, rozwoju komórek i
tkanek człowieka oraz opisuje procesy rozwoju
osobniczego w kolejnych etapach ontogenezy

K_W05 P7S_WG_M2

test
standaryzowany,
(W), egzamin
pisemny (W)

W2

Zna fizyczne podstawy procesów życiowych
zachodzących w organizmie człowieka Określa zmiany
patologiczne w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach
strukturalnych, wywołanych chorobą, urazem oraz inną
formą niepełnosprawności

K_W06 P7S_WG_M2

W3
Opisuje objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy
procesów patologicznych zachodzących w organizmie
człowieka

K_W09 P7S_WG_M2
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Umiejętności

U1
Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu budowy
anatomicznej i funkcjonowania podstawowych układów
człowieka

K_U01 P7S_UW_M1
odpowiedź, (W),
bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

U2

Rozpoznaje struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizację,
rozumie zależność między budową a czynnością
narządów i potrafi programować zabiegi
fizjoterapeutyczne, przeprowadzić testy funkcjonalne i
badanie niezbędne do wykonywania zabiegów

K_U12 P7S_UW_M5

Kompetencje społeczne

K1 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się oraz
rozwoju zawodowego K_K01 P7S_KK_M1

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), dyskusja

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny z wybranymi problemami w postaci prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia w formie konwersatorium z
elementami prezentacji multimedialnych

Treści programowe
Wykłady

Regulacje metabolizmu w biochemii. Cytokiny receptory. Przemiany białek i aminokwasów. Metabolizm węglowodanów.
Utlenianie tkankowe. Biochemiczne podstawy stresu oksydacyjnego. Przemiany lipidów. Metabolizm cholesterolu. Hormony
steroidowe . Biochemia skurczu mięśniowego. Biochemia wysiłku fizycznego.

ćwiczenia audytoryjne

Komórka, homeostaza (stan stacjonarny), skład pierwiastkowy i procentowy. � Struktura i fizykochemiczne właściwości
aminokwasów i peptydów. Organizacja łańcucha polipeptydowego białka. Fizykochemiczne właściwości białek prostych i
złożonych: hemoproteiny kolagen, elastyna, białka osocza (immunoglobuliny). � Właściwości środowiska wewnątrz- i
zewnątrzkomórkowego jako układu wodnego (gospodarka wodno-elektrolitowa, równowaga kwasowo-zasadowa). �
Wprowadzenie do metabolizmu (anabolizm, katabolizm). Lokalizacja i przebieg w prawidłowo funkcjonującym ustroju człowieka
poszczególnych szlaków (torów) metabolicznych. Utlenianie biologiczne. Cykl Krebsa, cykl mocznikowy, dekarboksylacja
tlenowa pirogronianu. Transport elektronów w obrębie kompleksów łańcucha oddechowego. Fosforylacja tlenowa. Związki o
wysokim potencjale przenoszenia grupy ortofosforanowej (makroergiczne). � Enzymy – kinetyka reakcji enzymatycznych,
klasyfikacja i zasady nomenklatury. Aktywatory i inhibitory enzymów. Izoenzymy. Rola witamin jako koenzymów. � Struktury,
właściwości fizykochemiczne, rozmieszczenie w obrębie komórek poszczególnych tkanek i narządów organizmu ludzkiego oraz
transport – białek, węglowodanów, lipidów i związków azotowych. Zależności pomiędzy strukturą omawianych związków a ich
funkcjami biologicznymi. � Węglowodany: glikoliza, fosforylacja substratowa, glukoneogeneza. Tor pentozofosforanowy,
glikogenoliza, glikogenogeneza. � Lipidy: �-oksydacja, synteza kwasów tłuszczowych, karboksylacja propionyloCoA. Substancje
ketonowe, synteza triacylogliceroli, fosfolipidów i glikolipidów. Synteza cholesterolu, powstawanie kwasów żółciowych. �
Związki azotowe: synteza i degradacja mononukleotydów purynowych i pirymidynowych, wytwarzanie
deoksyrybonukleotydów. Podstawowe układy przekaźników informacji w komórce i w organizmie (receptory powierzchniowe i
wewnątrzkomórkowe). Procesy prowadzące do śmierci komórki (apoptoza). � Elementy molekularnych procesów
energetycznych oraz procesów biochemicznych w stanach patologicznych (podstawowy metabolizm w powiązaniu z
omówieniem kilku wybranych schorzeń – defektów enzymatycznych). Zależności pomiędzy objawami a czynnikami bądź
procesami doprowadzającymi do tych zmian i upośledzającymi prawidłowe funkcjonowanie określonych torów metabolicznych

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-
100% bdb
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Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: 

1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów semestralnych 

2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 

3. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator
przedmiotu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Bańkowski E, Biochemia . Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, MedPhar., Wrocław 2006

2. Davidson VL., Sittman DB. Biochemia. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2002.

3. Stryer B. Biochemia PWN, Warszawa 2009

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. Murray RK., Granner DK., Mayes PA., Rodwell VW. „Biochemia Harpera”. PZWL, Warszawa 2006.

2. Murray RK., Granner DK., Rodwell VW. „Biochemia Harpera ilustrowana”. PZWL, Warszawa 2008.

3. Hames B. D., Hooper N.M., Haughton J.D., Biochemia . Krótkie wykłady, PWN, Warszawa 2009

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak



Przedmiot: F-j2-2,10-18-19 - Pierwsza pomoc przedmedyczna, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-2,10-18-19 - Pierwsza pomoc przedmedyczna, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kod przedmiotu F-j2-2,10-18-19

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Specjalność -----

Specjalizacja -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 5.0 20.0 1.0

Suma 5.0 20.0 1.0

Poziom studiów ---

Profil ---

Osoba odpowiedzialna za program
przedmiotu dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Wymagania (Kompetencje wstępne) Ogólna wiedza z anatomii i fizjologii człowieka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Założenia i cele przedmiotu
Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach
zagrażających  zdrowiu  i życiu.



Prowadzący zajęcia dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Egzaminator/ Zaliczający dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, w tym:

godz.:
26.0

ECTS:
1

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 5 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
4.0

ECTS:
0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 2 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
30.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 Zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej
i potrafi opisać stany zagrożenia życia K_W21 P7S_WK_M4

test
standaryzowany,
(W)

Umiejętności

U1 Potrafi rozpoznać zagrożenia życia i udzielić medycznej
pomocy przedlekarskiej K_U03 P7S_UW_M1

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U),
frekwencja na
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zajęciach

Kompetencje społeczne

K1 Jest gotowy inicjować i organizować procesy uczenia się
w zespole K_K02 P7S_KK_M1 obserwacja

zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K), lista
obecności i
spóźnień itp. (K)

K2
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i
współpracowników w sposób przemyślany zgodny z
zasadami wysokiej jakości

K_K11 P7S_UO_M2

Formy i metody kształcenia

Formy:  frontalna, zespołowa, indywidualna;

Metody: wykład  z prezentacją multimedialną, wykład interaktywny, film interaktywny, dyskusja dydaktyczna,  pokaz z
instruktażem

          ćwiczenia praktyczne , metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna,  ćwiczenia w diadach,  samokształcenie.

Treści programowe
Wykłady

Prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej - łańcuch
ratunkowy. Wypadki - ogólne zasady postępowania na miejscu zdarzenia. Badanie urazowe poszkodowanego, przekazanie
informacji o poszkodowanym. Wybrane obrażenia ciała. Wybrane zachorowania zagrażające życiu. Pierwsza pomoc w
zatruciach. Ogólne zasady postępowania z nieprzytomnym poszkodowanym. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i
u dzieci. Wytyczne dotyczące użycia AED. Idea ICE.

ćwiczenia laboratoryjne

Postępowanie z nieprzytomnym, podstawowe zabiegi ratujące życie – BLS. Zasady bezpiecznego użycia AED. Podstawowy
skład apteczki; Różnicowanie krwawień – sposoby tamowania w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej; Postępowanie w
obrażeniach głowy , klatki piersiowej, j. brzusznej. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w złamaniach i
obrażeniach kości długich i stawów oraz w urazach kręgosłupa. Technika zaopatrywania ran. Udar cieplny – postępowanie w
ramach pierwszej pomocy medycznej; Wstrząs - pozycja p/wstrząsowa. Postępowanie z ciałem obcym w organizmie w ramach
pierwszej pomocy. Postępowanie w oparzeniach i odmrożeniach. Ćwiczenia z fantomem.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta
zakładanych efektów kształcenia

Obecność na zajęciach - 100%

Ocena umiejętności praktycznych na podstawie wykonania symulacji sytuacji
ratowniczej na fantomie.

Każda czynność wykonana poprawnie = 1 pkt.  Za każdy błąd odejmuje się 
0,5 pkt i obniża ocenę o 0,5 stopnia

Kryteria oceny umiejętności studenta:

Ocena  5,0 -  zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z zasadami,
zapewniające wysoką  jakość pomocy.

Ocena  4,0 -  zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela,
poprawnie, zgodnie z zasadami i wytycznymi.

Ocena  3,0 -  wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy
nauczyciela, wykonane zgodnie z wytycznymi.

Ocena  2,0  - brak samodzielności w działaniu, mimo ukierunkowania i pomocy
nauczyciela, wykonanie niezgodne z wytycznymi.

Test zawiera: 

60%  pytań z poziomu A (zapamiętanie);  
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20%  pytań z poziomu B(zrozumienie);

15%  pytań z poziomu C (typowe zadania);   

5%  pytań z poziomu D (nietypowe zadania problemowe)

Ocena: :  100%- 95%  -  5,0 ;  94%- 85%  -  4,5;    84%-  80%  - 4,0;  79%- 
75% - 3,5;  74% - 60% - 3,0;  poniżej 59% - 2,0.

Dla wszystkich podanych pozostałych efektów:  

100%- 95%  -  Ocena 5,0;    

94%-  85%  -  Ocena 4,5 ;   

84%-  80%  -  Ocena 4,0 ; 

79%-  75%  -  Ocena 3,5 ; 

74% -  60%  -  Ocena 3,0 ;   

Poniżej 59%  -  Ocena 2,0.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Na ćwiczeniach wiedza studentów sprawdzana jest za
pomocą:

Ø  aktywnego udziału w zajęciach

Ø  prawidłowo wykonanych poszczególnych działań ratujących zdrowie i życie.

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zagadnienia obejmują materiał z wykładów i ćwiczeń.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Na ocenę końcową składa się:  ocena z ćwiczeń  -  ( 60%);  ocena z testu  - (40%).

Ponadto warunkiem zaliczenia jest spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi
prowadzący przedmiot.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Wytyczne resuscytacji 2015 red. Janusz Andres Polska Rada Resuscytacji, 2016

2. Pomoc przedszpitalna. Scenariusze ćwiczeń. Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki PZWL, 2018,

3. Złote minuty w obrażeniach ciała Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki PZWL, 2017,

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. http://www.prc.krakow.pl/2015/doc/summary_Wytyczne_2015_PRC.pdf

2. Kwalifikowana pierwsza pomoc w KSRG Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki PZWL, 2018

3. Bandażowanie Anna Chrząszczewska PZWL, 2014,

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Brak



Przedmiot: F-j2-9,2.18-19 - Sport osób z niepełnosprawnością, F-J2-18-19



Przedmiot: F-j2-9,2.18-19 - Sport osób z niepełnosprawnością, F-J2-18-19

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Sport osób z niepełnosprawnością

Kod zajęć F-j2-9,2.18-19

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Zdrowia

Kierunek studiów fizjoterapia

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 --- --- ---

3 6 --- --- ---

4 7 --- --- ---

4 8 --- --- ---

5 9 10.0 20.0 2.0

Suma 10.0 20.0 2.0

Poziom studiów jednolite studia magisterskie

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program zajęć dr Paweł Żychowicz



Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii oraz psychologii i
pedagogiki.

Założenia i cele zajęć

Zapoznanie studentów z możliwościami uprawiania sportu przez osoby z
niepełnosprawnością.

Przygotowanie studentów do planowania i prowadzenia zajęć sportowych dla osób z
niepełnosprawnościami.

Prowadzący zajęcia mgr Magdalena Kuckowicz,
dr Paweł Żychowicz

Egzaminator/ Zaliczający dr Paweł Żychowicz

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym:

godz.:
32.0

godz.:
25.0

Udział w wykładach (godz.) 10 8

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 15

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 2

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
25.0

godz.:
25.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 10

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 10

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą
związaną z tymi zajęciami)

godz.:
57.0

ECTS:
2.0

godz.:
50.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
10

ECTS:
0.5

godz.:
10

ECTS:
0.5

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się
Odniesienia
do kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego stopnia 
efektów uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

Student wskazuje i wyjaśnia zasady doboru sportowych



W1
form aktywności fizycznej, w procesie leczenia i
podtrzymywania sprawności osób ze specjalnymi
potrzebami z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i
przeciwwskazań zdrowotnych.

K_W19 P7S_WK_M1

egzamin
pisemny

W2 Student zna organizacje działające w obszarze sportu
osób z niepełnosprawnościami. K_W19 P7S_WK_M1

Umiejętności: student potrafi

U1 Student potrafi poinstruować osoby ze specjalnymi
potrzebami, w zakresie różnych dyscyplin sportowych. K_U13 P7S_UW_M5

obserwacja
jakości
wykonania
zadania (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
W trakcie zajęć sportowych student realizuje zadania w
sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, otoczenia
i współpracowników.

K_K11 P7S_UO_M2

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład multimedialny, ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

Treści programowe
Wykłady

Sport osób z niepełnosprawnościami.

Organizacje sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Klasyfikacja w sporcie osób z niepełnosprawnościami.

Ćwiczenia
zajęcia praktyczne,
ćwiczenia

Możliwości uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami.

Specyfika wybranych dyscyplin sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Specyfika treningu sportowego osób niepełnosprawnych.

Organizacja sportu osób niepełnosprawnych w Polsce i na świecie.

Działalność wybranych organizacji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Klasyfikacja w sporcie paraolimpijskim.

Nowoczesne technologie w sporcie osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny prac egzaminacyjnych (efekty ucznia się W1,
W2):

Niedostateczny 0-49%

Dostateczny  50-59%

file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_WK_M1
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UW_M5
file:///admin/krk/effects/area/detail/P7S_UO_M2


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Dostateczny +   60-69%

Dobry  70-79%

Dobry +  80-89%

Bardzo dobry  90-100%

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Aktywny udział w zajęciach
praktycznych

Realizacja zadań w trakcie ćwiczeń

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Kosmol A., Molik B., Morgulec-Adamowicz N. (red.). Sport niepełnosprawnych dla fizjoterapeutów i terapeutów
zajęciowych. Teoria – Praktyka - Metodyka. Warszawa 2021, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Kowalik S. (red.) Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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