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Imię i nazwisko studenta ……………………...……………………………  

Grupa …………...  

Nr albumu ………  
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CELE KSZTAŁCENIA  

Student w trakcie praktyk powinien nabyć umiejętności niezbędne do nienagannego 

wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach funkcjonowania zespołów 

terapeutycznych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii w zakresie objętym 

tematem praktyki.  

ORGANIZACJA PRAKTYK  STUDENCKICH  

I. W ramach studiów studenci odbywają praktyki w jednostkach Collegium Medicum.  

II. Po uzyskaniu zgody Dziekana student może odbywać praktykę w placówce, która 

zawarła umowę z NFZ na realizację świadczeń o profilu zgodnym z zakresem 

praktyki i ma możliwości zrealizowania programu praktyki. Student zobowiązany 

jest do przedłożenia Dziekanowi pisemnego potwierdzenia przyjęcia na praktykę, 

wydanego przez Kierownika placówki.  

III. Wpis do dzienniczka praktyk dokonuje osoba odpowiedzialna za praktyki, po 

zrealizowaniu wszystkich regulaminowych zadań. Wszelkie wątpliwości należy 

zgłaszać do Koordynatora praktyk.   

IV. W trakcie praktyki student opisuje wybrane przez siebie studium przypadku.  

V. Na praktykach obowiązuje regulamin BHP danej jednostki.   

VI. W razie zagubienia dzienniczka praktyk student jest zobowiązany do uzupełnienia 

wszystkich wpisów w duplikacie.   

VII. Ostatecznego zaliczenia praktyk dokonuje w dzienniczku praktyk Koordynator 

praktyk, po zatwierdzeniu przez Kierownika (Opiekuna) praktyk.   

VIII. Łączny czas trwania praktyk: 1560 godzin (57 ECTS), w tym:  

• Praktyka asystencka wdrożeniowa (wakacyjna) - 150 godzin (5 ECTS);  

• Praktyka wakacyjna - pracownia kinezyterapii- 300 godzin (10 ECTS).  

• Praktyka śródroczna - praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i 

masażu - 710 godzin (28 ECTS) 

• Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 400 godzin (14 ECTS) 

IX. Szczegółowy harmonogram praktyk  
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ROK PIERWSZY  

1. Praktyka asystencka wdrożeniowa (wakacyjna) (pielęgniarska) na wybranym 

oddziale szpitalnym (ortopedia, chirurgia, pediatria, neurologia – do wyboru) - 150 

godzin.  

ROK DRUGI 

1. Praktyka wakacyjna – pracownia kinezyterapii – 300 godzin  

 

ROK TRZECI 

1. Praktyka śródroczna – praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i 

masażu - 100 godzin, w tym:  

A. Praktyka z zakresu fizykoterapii i masażu – 50 godzin 

B. Praktyka z fizjoterapii klinicznej – 50 godzin 

▪ Oddział Rehabilitacji - 15 godzin;   

▪ Oddział Geriatrii - 15 godzin;   

▪ Oddział Reumatologii – 10 godzin;  

▪ Oddział Kardiologii – 10 godzin;   

2. Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin.  

 

ROK CZWARTY 

1. Praktyka śródroczna – praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i 

masażu - 100 godzin, w tym:  

A. Praktyka z zakresu fizykoterapii i masażu – 50 godzin 

B. Praktyka z fizjoterapii klinicznej – 50 godzin 

▪ Oddział Neurologii - 15 godzin;   

▪ Oddział Intensywnej Terapii - 10 godzin;   

▪ Oddział Ortopedii – 15 godzin;  

▪ Oddział Neurochirurgii – 10 godzin;   
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2. Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin.  

 

ROK PIĄTY  

1. Praktyka śródroczna – praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i 

masażu - 510 godzin, w tym:  

A. Praktyka z zakresu fizykoterapii i masażu – 100 godzin 

B. Praktyka z fizjoterapii klinicznej – 410 godzin 

▪ Oddział Pediatrii – 25 godzin; 

▪ Oddział Neurologii – 50 godzin;   

▪ Oddział Ortopedii – 50 godzin;  

▪ Oddział Intensywnej Terapii – 25 godzin;   

▪ Oddział Neurochirurgii – 50 godzin;   

▪ Oddział Rehabilitacji – 75 godzin; 

▪ Oddział Chirurgii – 25 godzin; 

▪ Oddział Geriatrii – 50 godzin; 

▪ Oddział Kardiologii – 30 godzin;  

▪ Oddział Reumatologii – 30 godzin 

 

 

  

  

 

 

Zapoznała/em się z regulaminem praktyki: …………………………………………………  

                                                                             

 

        (podpis Studenta)   
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I ROK  

ZAKRES PRAKTYKI  

Praktyka asystencka wdrożeniowa (wakacyjna) na wybranym oddziale 

szpitalnym (ortopedia, chirurgia, pediatria, neurologia – do wyboru) Cele 

kształcenia: nabycie umiejętności praktycznych: pielęgnacji pacjenta, 

nawiązywania kontaktu z chorym, obserwacja pracy fizjoterapeutów.  

MIEJSCE  

PRAKTYKI  

  

  

  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  praktyka wakacyjna  

ILOŚĆ GODZIN  150   

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 ` 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 
Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W9. - zasady etyczne obowiązujące w pracy z pacjentem   

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość 

opieki nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu,  

z pacjentem i jego rodziną 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 
  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K4. – przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej      

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych  
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K7. – wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole 

specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, 

także w środowisku wielokulturowym i wielonarodościowym  

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk 

 Collegium Medicum w Bydgoszczy 
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OPIS PRZYPADKU 
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II ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  
PRAKTYKA WAKACYJNA W PRACOWNI KINEZYTERAPII  

cel kształcenia: nabycie umiejętności praktycznych w zakresie kinezyterapii  

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

  

  

…………………………………………………………………………  
( pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA   Semestr IV (praktyka wakacyjna)  

ILOŚĆ GODZIN  300   

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 
Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W2. - teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii    

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W11. - standardy fizjoterapeutyczne   

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U2. - samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu kinezyterapii    

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać; 
  

F.U7.- wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 
  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 

  

F.U12.- samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 
  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 
  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F.U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na wzajemnym 

zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
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K2. – wykonywania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na 

rzecz społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej 
    

K3. – prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, propagowania  

i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań 

związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu sprawności 

niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty  

    

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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III ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

PRAKTYKA Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII I MASAŻU  

Cel kształcenia: nabycie umiejętności praktycznych w zakresie fizykoterapii 

i masażu  

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   

…………………………………………………………………………  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr V (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  50 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA Z 

ZAKRESU FIZYKOTERAPII I MASAŻU 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W2. - teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii i masażu 

leczniczego; 
  

F.W14. - zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz rolę fizjoterapeuty  

w propagowaniu zdrowego stylu życia 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U1. - przeprowadzić badania i zinterpretować ich wyniki oraz przeprowadzić 

testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii, wykonywania 

zabiegów i stosowania podstawowych metod terapeutycznych 

  

F.U2. - samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu 

leczniczego 
  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii oraz 

przygotować stanowisko pracy 
  

F.U9.- wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 
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K2. – wykonywania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na 

rzecz społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej 
  

K3. – prezentowania podstawy promującej zdrowy styl życia, propagowania i 

aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań 

związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu sprawności 

niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

  

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
  

K9. – przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w 

ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego 

i innych osób 

  

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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III ROK 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ REHABILITACJI  
Cele kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego w różnych dysfunkcjach układu ruchu oraz chorobach 

neuologicznych. 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   

…………………………………………………………………………  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr V (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  15 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ REHABILITACJI 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji   

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym; 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F. U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia  
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F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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III ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ GERIATRII 
Cel kształcenia: nabycie umiejętności postępowania fizjoterapeutycznego w 

schorzeniach wieku geriatrycznego 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   

…………………………………………………………………………  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr V (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  15 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ 
ODDZIAŁ GERIATRII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji   

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F. U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia  

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować   



14  

  

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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III ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ REUMATOLOGII 
Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania  

fizjoterapeutycznego u pacjentów ze  schorzeniami reumatycznymi 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr V (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  10 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ REUMATOLOGII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji   

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych 
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F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
  

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
  

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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III ROK 

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ KARDIOLOGII  

Cel kształcenia: nauka postępowania fizjoterapeutycznego  w chorobach 

układu krążenia 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr V (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  10 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ KARDIOLOGII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji   

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F. U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 
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F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
  

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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III ROK 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka profilowana wakacyjna 

– do wyboru przez studenta 

Cel kształcenia: 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

  

 ……………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr VI (praktyka wakacyjna)  

ILOŚĆ GODZIN  200 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na   
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wzajemnym zaufaniu i szacunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
  

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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IV ROK 

ZAKRES  

PRAKTYKI  
PRAKTYKA Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII I MASAŻU  

Cel kształcenia: nabycie umiejętności praktycznych w zakresie fizykoterapii  

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   

…………………………………………………………………………  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr VII (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  50 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA Z 

ZAKRESU FIZYKOTERAPII I MASAŻU 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W2. - teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii i masażu 

leczniczego 
  

F.W14. - zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz rolę fizjoterapeuty  

w propagowaniu zdrowego stylu życia 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U1. - przeprowadzić badania i zinterpretować ich wyniki oraz przeprowadzić 

testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii, wykonywania 

zabiegów i stosowania podstawowych metod terapeutycznych 

  

F.U2. - samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu 

leczniczego 
  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii     

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F. U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U9.- wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   
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F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K2. – wykonywania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na 

rzecz społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej 
    

K3. – prezentowania podstawy promującej zdrowy styl życia, propagowania  

i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań 

związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu sprawności 

niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K9. – przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi  

w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa 

własnego i innych osób 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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IV ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ NEUROLOGII  
Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego u pacjentów z chorobami neurologicznymi 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr VII (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  15 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ NEUROLOGII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   
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F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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IV ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII  

Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale 

Intensywnej Terapii 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr VII (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  10 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki   
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zawodowej fizjoterapeuty 

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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 IV ROK 

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka  w zakresie fizjoterapii klinicznej  

ODDZIAŁ ORTOPEDII  
Cele kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego w  chorobach ortopedycznych  

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   

…………………………………………………………………………  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr VII (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  15 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ ORTOPEDII  

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji   

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F.U09 - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować   
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z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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IV ROK 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 

Cele kształcenia: nabycie umiejętności praktycznych w zakresie fizjoterapii 

neurochirurgicznej 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

  
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr VII (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  10 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII  

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK  NIE  

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

    

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób  

z różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, 

stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

    

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 
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F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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IV ROK 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka profilowana wakacyjna  

– do wyboru przez studenta 

Cel kształcenia: 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr VIII (praktyka wakacyjna)  

ILOŚĆ GODZIN  200 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na   
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wzajemnym zaufaniu i szacunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK 

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  
PRAKTYKA Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII I MASAŻU  

Cel kształcenia: nabycie umiejętności praktycznych w zakresie fizykoterapii  

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  100 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA Z 

ZAKRESU FIZYKOTERAPII I MASAŻU 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W2. - teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii i masażu 

leczniczego 
  

F.W14. - zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz rolę fizjoterapeuty  

w propagowaniu zdrowego stylu życia 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób  

z różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, 

stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii oraz 

przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   
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F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
  

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
  

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK  

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka  w zakresie fizjoterapii klinicznej  

ODDZIAŁ PEDIATRII  

Cele kształcenia:  nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego w  chorobach pediatrycznych 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

  

 ………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  25 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ PEDIATRII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK  NIE  

F.W2. - teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii 

manualnej, specjalnych metod fizjoterapii, ergonomii oraz fizykoterapii i masażu 

leczniczego 

    

F.W14. - zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz rolę fizjoterapeuty  

w propagowaniu zdrowego stylu życia 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

F.U1. - przeprowadzić badania i zinterpretować ich wyniki oraz przeprowadzić 

testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii, wykonywania 

zabiegów i stosowania podstawowych metod terapeutycznych 

    

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 
  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U9.- wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 
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F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

K2. – wykonywania zawodu, będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na 

rzecz społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej 
    

K3. – prezentowania podstawy promującej zdrowy styl życia, propagowania  

i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań 

związanych z wykonywaniem zawodu i określania poziomu sprawności 

niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K9. – przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi  

w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa 

własnego i innych osób 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ NEUROLOGII  
Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologii 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  50 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ NEUROLOGII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób  

z różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, 

stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F. U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych,   
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z uwzględnieniem zasad etycznych 

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
  

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
  

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji     

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka  w zakresie fizjoterapii klinicznej  

ODDZIAŁ ORTOPEDII  
Cele kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego w  chorobach ortopedycznych 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

   

  

…………………………………………………………………………  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  Semestr VII (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  50 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ ORTOPEDII  

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji   

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U09. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 
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F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII 

Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale 

Intensywnej Terapii 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  25 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK  NIE  

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

    

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób  

z różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, 

stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

    

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 
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F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka  w zakresie fizjoterapii klinicznej  

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII  

Cele kształcenia: nabycie umiejętności praktycznych w zakresie rehabilitacji 

neurochirurgicznej 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

  
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  50 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK  NIE  

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

    

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

    

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 
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F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK 

  

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka  w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ REHABILITACJI  
Cele kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie fizjoterapii neurologicznej 

i fizjoterapii w chorobach zwyrodnieniowych 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  75 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ REHABILITACJI 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK  NIE  

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

    

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji     

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej rehabilitacji 

    

F.U4. - wykazać specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych 

form aktywności fizycznej 

  

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 
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F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ CHIRURGII  

Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania 

fizjoterapeutycznego u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

   

  

…………………………………………………………………………  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  25 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ CHIRURGII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

  

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki   
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zawodowej fizjoterapeuty 

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE 

TAK NIE 

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ GERIATRII  
Cel kształcenia: nabycie umiejętności postępowania fizjoterapeutycznego w 

schorzeniach narządów wewnętrznych 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

  

…………………………………………………………………………  
(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  50 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ GERIATRII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK  NIE  

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

    

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji     

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

    

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem  

i jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  

i działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F. U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować   
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z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej   

ODDZIAŁ KARDIOLOGII  

Cel kształcenia: nauka postępowania fizjoterapeutycznego  w chorobach 

układu krążenia 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

  
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  30 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ KARDIOLOGII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK  NIE  

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

    

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej rehabilitacji 

    

F.U4. - wykazać specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych 

form aktywności fizycznej 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U10. - inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na 

edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować 

z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

  

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować   
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własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

 

 

OPIS PRZYPADKU 
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V ROK  

 

ZAKRES  

PRAKTYKI  

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej  

ODDZIAŁ REUMATOLOGII  
Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie postępowania  

fizjoterapeutycznego u pacjentów ze  schorzeniami reumatycznymi 

MIEJSCE 

PRAKTYKI  

  

   
…………………………………………………………………………  

(pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana)  

CZAS TRWANIA  IX (praktyka śródroczna)  

ILOŚĆ GODZIN  30 

 

Imię i nazwisko Studenta…………………………………………………………………………  

 

Numer albumu…………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyki……………………………………….................................... 

 

KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA 

PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

KLINICZNEJ  

ODDZIAŁ REUMATOLOGII 

Wypełnia Opiekun 

praktyk 

WIEDZA  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

ZALICZENIE 

TAK  NIE  

F.W5. - metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów 

chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii i planowanie fizjoterapii 

    

F.W8. - zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji     

F.W12. - rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych 

specjalistów w zespole terapeutycznym 
  

UMIEJĘTNOŚCI  

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

F.U3. - tworzyć, weryfikować i modyfikować programy usprawniania osób z 

różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie 

do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, oraz celów kompleksowej 

rehabilitacji; 

    

F.U5. - dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb 

pacjenta na każdym etapie rehabilitacji 
  

F.U6. - zastosować wyroby medyczne oraz poinstruować pacjenta, jak z nich 

korzystać 

  

F.U7. - wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do 

badań funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy 

  

F.U8. - pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki 

nad pacjentem oraz komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i 

jego rodziną 

  

F.U9. - wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i 

działań terapeutycznych do dokumentacji pacjenta 

  

F.U11. - określić zakres swoich kompetencji zawodowych i współpracować   
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z przedstawicielami innych zawodów medycznych; 

F.U12 - samodzielnie wykonywać powierzone zadania i właściwie organizować 

własną pracę oraz brać za nią odpowiedzialność 

  

F.U13. - pracować w zespole i przyjmować odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji 

  

F.U14. - aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego   

F.U15. – aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat problemów zawodowych, 

z uwzględnieniem zasad etycznych 

  

F. U16. - stosować się do zasad deontologii zawodowej, w tym do zasad etyki 

zawodowej fizjoterapeuty 

  

F.U17. - przestrzegać praw pacjenta   

F. U18. - nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na 

wzajemnym zaufaniu i szacunku 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

ZALICZENIE  

TAK  NIE  

K1. – nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych  
    

K5. – dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 
    

K6. – korzystania z obiektywnych źródeł informacji       

K8. – formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 

zawodowej 

    

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć Opiekuna praktyk 

Data: 

 

 

Podpis i pieczęć imienna Koordynatora praktyk  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 

OPIS PRZYPADKU 

 


