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Program studiów
Część A) programu studiów
Efekty uczenia się
Wydział prowadzący studia:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek na którym są prowadzone studia:

terapia zajęciowa

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:

6

Profil studiów:

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

licencjat

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub Dyscyplina: nauki o zdrowiu (100%)
artystycznej (dyscyplin), do których odnoszą się efekty uczenia się: Dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu
(1) Symbol

(2) Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się:

K_W01

WIEDZA
opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka

K_W02

opisuje patogenezę i objawy kliniczne jednostek chorobowych
w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie metod terapii zajęciowej

K_W03

wyjaśnia wpływ środowiska na organizm człowieka

K_W04

opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla potrzeb terapii zajęciowej

K_W05

objaśnia pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem, chorobą i
niepełnosprawnością

K_W06

wyjaśnia pojęcia z zakresu socjologii ogólnej i antropologii kultury

K_W07

definiuje pojęcia z zakresu psychologii ogólnej, klinicznej
i psychoterapii

K_W08

formułuje etyczne uwarunkowania wykonywanego zawodu

K_W09

opisuje wybrane pojęcia i koncepcje filozoficzne

K_W10

definiuje pojęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz profilaktyki
niepełnosprawności

K_W11

wyjaśnia zagadnienia pedagogiczne i dydaktyczne w aspekcie pracy terapeuty zajęciowego

K_W12

identyfikuje uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne w ochronie zdrowia

K_W13

charakteryzuje miejsce, rolę i zadania terapii zajęciowej w zdrowiu publicznym

K_W14

objaśnia skalę problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym
i epidemiologicznym

K_W15

charakteryzuje zasady czynności ratunkowych w różnych stanach zagrożenia zdrowotnego

K_W16

omawia zasady zbierania danych oraz organizacji badań naukowych

K_W17

omawia teoretyczne zagadnienia terapii zajęciowej

K_W18

opisuje technikę wykonywania ruchu i sposoby jej doskonalenia w wybranych sportach
indywidualnych i zespołowych właściwych dla wychowania fizycznego

K_W19

charakteryzuje różne rodzaje zaopatrzenia ortopedycznego i wyrobów medycznych
wspomagających i umożliwiających proces terapii zajęciowej

K_W20

omawia wybrane zagadnienia specjalistyczne z zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających zastosowanie w terapii zajęciowej

K_W21

analizuje krytycznie piśmiennictwo naukowe

K_U01

UMIEJĘTNOŚCI
określa topografię narządów i układów

K_U02

interpretuje rolę poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu człowieka

K_U03

wykorzystuje wiedzę z zakresu patogenezy i objawów klinicznych jednostek chorobowych w
celu doboru właściwych metod terapii zajęciowej

K_U04

analizuje wpływ czynników zewnętrznych na organizm człowieka w otaczającym go środowisku

K_U05

stosuje metody terapii zajęciowej, jako narzędzia prewencji oraz w procesie leczenia i
rehabilitacji

K_U06

rozpoznaje problemy psychologiczne i społeczne w procesie terapii zajęciowej

K_U07

dobiera rodzaje zaopatrzenia ortopedycznego i wyrobów medycznych
w zależności od wskazań

K_U08

stosuje specjalistyczne metody w procesie terapii zajęciowej

K_U09

podejmuje działania ukierunkowane na edukację zdrowotną i promocję zdrowia

K_U10

interpretuje kontrowersyjne zjawiska związane z praktyką medyczną w kontekście etycznym

K_U11

posługuje się wiedzą z zakresu filozofii w celu interpretacji ważnych zjawisk społecznych, w
tym zjawisk o biomedycznym i bioetycznym charakterze

K_U12

wykorzystuje wiedzę z zakresu dydaktyki i pedagogiki w odniesieniu do wykonywanego zawodu
oraz realizuje proces samokształcenia promując zasadę uczenia się przez całe życie

K_U13

interpretuje dane demograficzne oraz epidemiologiczne

K_U14

umiejętnie posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi wykonywanego zawodu

K_U15

prezentuje zasady organizowania i zarządzania jednostkami prowadzącymi działalność
zawodową

K_U16

wdraża zasady organizacji badań naukowych i EBM (Evidence-Based Medicine)

K_U17

stosuje efektywne techniki komunikacji z różnymi grupami społecznymi

K_U18

rozpoznaje stany zagrożenia zdrowotnego

K_U19

korzysta z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych

K_U20

posiada umiejętności ruchowe, manualne i sprawność motoryczną związane z wykonywaniem
zawodu terapeuty zajęciowego

K_U21

prezentuje techniki ruchu w zakresie wybranych sportów indywidualnych i zespołowych
właściwych dla wychowania fizycznego

K_U22

identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce

K_U23

planuje i organizuje pracę – indywidualną oraz w zespole

K_U24

posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie terapii zajęciowej

K_U25

współdziała w organizacji i prowadzeniu badań naukowych

K_U26

współpracuje z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów w celu zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem

K_K01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc
świadomy własnych ograniczeń

K_K02

okazuje szacunek dla pacjentów i dba o ich dobro

K_K03

okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywanym zawodem i właściwie pojętą solidarność
zawodową

K_K04

myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się
Część B) programu studiów
Wydział prowadzący studia:
Kierunek na którym są prowadzone studia:
Poziom studiów:
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:
Profil studiów:

Wydział Nauk o Zdrowiu
terapia zajęciowa
studia pierwszego stopnia
6
ogólnoakademicki

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub artystycznej (dyscyplin), do których Dyscyplina: nauki o zdrowiu (100%)
odnoszą się efekty uczenia się:
Dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu
stacjonarne
Forma studiów:
Liczba semestrów:

6

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:

180

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:

2807

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Wskazanie związku programu studiów z misją i strategią UMK:

licencjat
 zapewnienie studentom możliwości uzyskania najwyższego
poziomu wykształcenia i wszechstronnego rozwoju;
 dysponowanie nowoczesną bazą materialną, zapewniającą

bardzo dobre warunki studiowania i pracy naukowo-badawczej
odpowiadającej wysokim standardom światowym;
 wydawanie dyplomów ukończenia studiów cieszących się
najwyższym uznaniem pracodawców.

Grupy przedmiotów

Przedmioty/grupy zajęć wraz z zakładanymi efektami uczenia się*
Przedmiot
Zakładane efekty uczenia się
Formy i metody kształcenia
zapewniające osiągnięcie efektów
uczenia się ….

Grupa przedmiotów I
GRUPA TREŚCI
PODSTAWOWYCH

Anatomia prawidłowa

K_W01- opisuje budowę i
funkcje organizmu człowieka
K_U01 - określa topografię
narządów i układów
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

Fizjologia

K_W01 - opisuje budowę i
funkcje organizmu człowieka
K_U02 - interpretuje rolę
poszczególnych narządów
i układów w prawidłowym
funkcjonowaniu organizmu
człowieka
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy

wykłady:
wykład informacyjny
ćwiczenia:
metody eksponujące: systemowe
nauczanie anatomii z
wykorzystaniem preparatów
formalinowanych, modeli
anatomicznych

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków

Sposoby
weryfikacji i oceny
efektów uczenia się
osiągniętych przez
studenta
egzamin pisemny,
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%
kolokwium,
zaliczenie
praktyczne,
zaliczenie pisemne
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

Patofizjologia

Socjologia ogólna z
antropologią kultury

własnych ograniczeń
K_W01 - opisuje budowę i
funkcje organizmu człowieka
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_U02 interpretuje rolę
poszczególnych narządów
i układów w prawidłowym
funkcjonowaniu organizmu
człowieka
K_U03 - wykorzystuje
wiedzę z zakresu patogenezy
i objawów klinicznych
jednostek chorobowych w
celu doboru właściwych
metod terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

wykład informacyjny,
wykład problemowy

K_W05 - objaśnia Fowe
pojęcia i mechanizmy
psychospołeczne związane ze
zdrowiem, chorobą
i niepełnosprawnością
K_W06 - wyjaśnia pojęcia z
zakresu socjologii ogólnej i

wykład informacyjny, wykład
konwersatoryjny, wykład
konwersatoryjny, metoda
fotograficzna, praca w grupach burza mózgów, dyskusja, giełda
pomysłów, metody eksponujące:
pokaz

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
ustne, przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przygotowanie
prezentacji
multimedialnej;
przedłużona

Psychologia ogólna

Pedagogika

antropologii kultury
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U06 - rozpoznaje
problemy psychologiczne i
społeczne w procesie terapii
zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W05 - objaśnia pojęcia i
mechanizmy psychospołeczne
związane ze zdrowiem,
chorobą
i niepełnosprawnością
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U06 - rozpoznaje problemy
psychologiczne i społeczne w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W11 - wyjaśnia
zagadnienia pedagogiczne
i dydaktyczne w aspekcie
pracy terapeuty zajęciowego

obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków
pokaz

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przygotowanie
projektu (zaliczenie
praktyczne)j;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykłady: informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny. Seminaria:
dyskusja dydaktyczna, analiza
przypadków

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja

Systemy ochrony
zdrowia i formy opieki
zdrowotnej

K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U12 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu dydaktyki i
pedagogiki w odniesieniu do
wykonywanego zawodu oraz
realizuje proces
samokształcenia promując
zasadę uczenia się przez całe
życie
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W12 - identyfikuje
uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w
ochronie zdrowia
K_W14 - objaśnia skalę
problemów
niepełnosprawności w ujęciu
demograficznym i
epidemiologicznym
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U13 - interpretuje dane
demograficzne oraz
epidemiologiczne
K_U14 - umiejętnie posługuje
się aktami prawnymi

wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny
wykład problemowy
dyskusja dydaktyczna
analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); projekt;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Komunikacja
interpersonalna

Polityka społeczna
wobec osób
niepełnosprawnych

dotyczącymi wykonywanego
zawodu
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K04 myśli i działa w sposób
przedsiębiorczy
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne
z zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U17 - stosuje efektywne
techniki komunikacji
z różnymi grupami
społecznymi
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W12 - identyfikuje
uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w
ochronie zdrowia
K_W14 - objaśnia skalę
problemów

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków,
pokaz

zaliczenie
praktyczne,
zaliczenie pisemne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny
wykład problemowy
dyskusja dydaktyczna
analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); projekt;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności

Zdrowie publiczne

niepełnosprawności w ujęciu
demograficznym i
epidemiologicznym
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U13 - interpretuje dane
demograficzne oraz
epidemiologiczne
K_U14 - umiejętnie posługuje
się aktami prawnymi
dotyczącymi wykonywanego
zawodu
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K04 myśli i działa w sposób
przedsiębiorczy

powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

K_W10 - definiuje pojęcia z
zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia oraz
profilaktyki
niepełnosprawności
K_W13 - definiuje pojęcia z
zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia oraz
profilaktyki
niepełnosprawności
K_W14 - objaśnia skalę
problemów

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przygotowanie
projektu
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej

wykład informacyjny; wykład
problemowy

Podstawy prawa

Podstawy
pielęgniarstwa

niepełnosprawności w ujęciu
demograficznym i
epidemiologicznym
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U13 - interpretuje dane
demograficzne oraz
epidemiologiczne
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W12 - identyfikuje
uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w
ochronie zdrowia
K_U14 - umiejętnie
posługuje się aktami prawnymi
dotyczącymi wykonywanego
zawodu
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K04 myśli i działa w sposób
przedsiębiorczy
K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej

50%

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykłady: informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny. ćwiczenia:
dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja

K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne
z zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Kwalifikowana
pierwsza pomoc
medyczna

K_W15 - charakteryzuje
zasady czynności ratunkowych
w różnych stanach zagrożenia
zdrowotnego
K_U18 - rozpoznaje stany
zagrożenia zdrowotnego
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków,
pokaz

kolokwium,
zaliczenie
praktyczne,
zaliczenie pisemne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Psychologia kliniczna i
psychoterapia

K_W07 - definiuje pojęcia z
zakresu psychologii ogólnej,
klinicznej
i psychoterapii
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U06 - rozpoznaje problemy

wykład informacyjny,
wykład problemowy,
analiza przypadków, symulacje
interwencji
terapeutycznych, prezentacje
multimedialne, dyskusja
dydaktyczna

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); projekt;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności

Pedagogika specjalna

Metodologia badań
naukowych

psychologiczne i społeczne w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W11 - wyjaśnia
zagadnienia pedagogiczne i
dydaktyczne w aspekcie pracy
terapeuty zajęciowego
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U12 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu dydaktyki i
pedagogiki w odniesieniu do
wykonywanego zawodu oraz
realizuje proces
samokształcenia promując
zasadę uczenia się przez całe
życie
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W16 - omawia zasady
zbierania danych oraz
organizacji badań naukowych
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U16 - wdraża zasady

powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny; wykład
problemowy, analiza przypadków

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przygotowanie
projektu (zaliczenie
praktyczne)j;

Grupa przedmiotów II
GRUPA TREŚCI
KIERUNKOWYCH
(np. Grupa przedmiotów specjalnościowych)

Teoretyczne podstawy
terapii zajęciowej

organizacji badań naukowych i
EBM (Evidence-Based
Medicine)
K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
KW21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i
rehabilitacji
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny; wykład
problemowy

zaliczenie pisemnetest jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Język migowy

Podstawy
muzykoterapii

K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i rehabilitacji
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - K_W17 - omawia
teoretyczne zagadnienia
terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i rehabilitacji

wykład informacyjny,
wykład problemowy dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków,
pokaz

zaliczenie ustne,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

metoda asymilacji wiedzy przez
przyswajanie treści zawartych w
wykładzie oraz
metoda aktywizująca
oparta na obserwacji
(pokaz wokalny, odsłuchiwanie)

zaliczenie pisemnetest jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Historia kultury

Podstawy arteterapii

K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i rehabilitacji
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w

wykład informacyjny,
wykład problemowy dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków,
pokaz

zaliczenie ustne,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykad informacyjny, problemowy,
konwersatoryjny

zaliczenie pisemnetest jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;

Neurologia

terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i rehabilitacji
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W02 - zna patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych
w stopniu umożliwiającym
racjonalne stosowanie metod
terapii zajęciowej
K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U03 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w celu
doboru właściwych metod
terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia

przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenie pisemne ,
końcowe zaliczenie
wiedzy praktycznej
(ocena sposobu
wykonania zadania),
krótkie zaliczenia
przed rozpoczęciem
ćwiczeń
„wejściówki”,
konspekty (zal/nzal)
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Ortopedia

Reumatologia

posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W04 - opisuje
narzędzia diagnostyczne i
metody oceny pacjenta dla
potrzeb terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U03 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w celu
doboru właściwych metod
terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W02 - opisuje patogenezę
i objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenie ustne ,
zaliczenie pisemne
, zaliczenie
praktyczne:
prezentacja
programu
fizjoterapii pacjenta
ze schorzeniem
ortopedycznym lub
urazem,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład
informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i

Psychiatria

zajęciowej
K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U03 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w celu
doboru właściwych metod
terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W04 - opisuje
narzędzia diagnostyczne i
metody oceny pacjenta dla
potrzeb terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U03 - wykorzystuje wiedzę

umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny, wykład
problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenie pisemnetest, przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Geriatria

z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w celu
doboru właściwych metod
terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W04 - opisuje
narzędzia diagnostyczne i
metody oceny pacjenta dla
potrzeb terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U03 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w celu
doboru właściwych metod
terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy

wykład informacyjny, wykład
problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenie pisemne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Pediatria

Podstawy fizjoterapii

własnych ograniczeń
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W04 - opisuje
narzędzia diagnostyczne i
metody oceny pacjenta dla
potrzeb terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U03 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w celu
doboru właściwych metod
terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe

wykład informacyjny, wykład
problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

test jednokrotnego
wyboru,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny, wykład
problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;

Metody specjalne w
terapii zajęciowej

Terapia zajęciowa osób

K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i
rehabilitacji
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne

przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru);
zaliczenie
praktyczne
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny,

zaliczenie pisemne test jednokrotnego

wykluczonych
społecznie

zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia
i rehabilitacji
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_U26 - współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Formy wsparcia
opiekuna osoby w

K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej

dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru);

procesie terapii
zajęciowej

Terapia ręki

K_U09 - podejmuje działania
ukierunkowane na edukację
zdrowotną i promocję zdrowia
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U12 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu dydaktyki
i pedagogiki w odniesieniu do
wykonywanego zawodu oraz
realizuje proces
samokształcenia promując
zasadę uczenia się przez całe
życie
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i

przygotowanie programu
terapeutycznego

dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru);
zaliczenie
praktyczne
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

Diagnostyka potrzeb i
planowanie pracy z
pacjentem

rehabilitacji
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i
rehabilitacji
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru);
zaliczenie
praktyczne
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

Ergoterapia

Rozwój zawodowy w
terapii zajęciowej

K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_U09 - podejmuje działania
ukierunkowane na edukację
zdrowotną i promocję zdrowia
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U12 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu dydaktyki
i pedagogiki w odniesieniu do
wykonywanego zawodu oraz
realizuje proces
samokształcenia promując
zasadę uczenia się przez całe

wykład informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

wykład informacyjny, wyklad
problemowy

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Terapia zajęciowa w
neurologii

życie
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W17 - omawia
teoretyczne zagadnienia
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia
i rehabilitacji
K_U20 - posiada umiejętności
ruchowe, manualne i
sprawność motoryczną
związane z wykonywaniem
zawodu terapeuty zajęciowego
K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_U26 - współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu

wykład informacyjny,
problemowy, konwersatoryjny,
dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Terapia zajęciowa w
ortopedii

zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K03 okazuje dbałość o prestiż
związany z wykonywanym
zawodem i właściwie pojętą
solidarność zawodową
K_W02 - opisuje patogenezę
i objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W17 - omawia
teoretyczne zagadnienia
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia
i rehabilitacji
K_U20 - posiada umiejętności
ruchowe, manualne i
sprawność motoryczną
związane
z wykonywaniem zawodu
terapeuty zajęciowego

wykład informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

Terapia zajęciowa w
reumatologii

K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_U26 - współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K03 okazuje dbałość o prestiż
związany
z wykonywanym zawodem i
właściwie pojętą solidarność
zawodową
K_W02 - opisuje patogenezę
i objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W17 - omawia
teoretyczne zagadnienia
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia

wykład informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz, analiza
przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

i rehabilitacji
K_U20 - posiada umiejętności
ruchowe, manualne i
sprawność motoryczną
związane
z wykonywaniem zawodu
terapeuty zajęciowego
K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_U26 - współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K03 okazuje dbałość o prestiż
związany
z wykonywanym zawodem i
właściwie pojętą solidarność
zawodową

Terapia zajęciowa w
psychiatrii

K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W17 - omawia
teoretyczne zagadnienia

wykład informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności

terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia
i rehabilitacji
K_U20 - posiada umiejętności
ruchowe, manualne i
sprawność motoryczną
związane z wykonywaniem
zawodu terapeuty zajęciowego
K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_U26 - współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K03 okazuje dbałość o prestiż
związany
z wykonywanym zawodem i
właściwie pojętą solidarność
zawodową
Terapia zajęciowa w

K_W02 - opisuje patogenezę i

powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny,

zaliczenie pisemne test jednokrotnego

geriatrii

objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W17 - omawia
teoretyczne zagadnienia
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia
i rehabilitacji
K_U20 - posiada umiejętności
ruchowe, manualne i
sprawność motoryczną
związane
z wykonywaniem zawodu
terapeuty zajęciowego
K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_U26 - współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy

problemowy, konwersatoryjny,
dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Terapia zajęciowa w
pediatrii

własnych ograniczeń K_K03 okazuje dbałość o prestiż
związany
z wykonywanym zawodem i
właściwie pojętą solidarność
zawodową
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W17 - omawia
teoretyczne zagadnienia
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia
i rehabilitacji
K_U20 - posiada podstawowe
umiejętności ruchowe,
manualne i sprawność
motoryczną związane
z wykonywaniem zawodu
terapeuty zajęciowego
K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_U26 - współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem

wykład informacyjny,
problemowy, konwersatoryjny,
dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

Evidence Basic
Medicine

specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K03 okazuje dbałość o prestiż
związany
z wykonywanym zawodem i
właściwie pojętą solidarność
zawodową
K_W16 - wdraża zasady
organizacji badań naukowych
i EBM (Evidence-Based
Medicine)
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U13 - interpretuje dane
demograficzne oraz
epidemiologiczne
K_U16 - wdraża zasady
organizacji badań naukowych
i EBM (Evidence-Based
Medicine)
K_U25 - współdziała w
organizacji i prowadzeniu
badań naukowych
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Zaopatrzenie
ortopedyczne

Zaawansowane technik
w pracy terapeuty
zajęciowego

ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W19- charakteryzuje różne
rodzaje zaopatrzenia
ortopedycznego i wyrobów
medycznych wspomagających
i umożliwiających proces
terapii zajęciowej
K_U07 - dobiera rodzaje
zaopatrzenia ortopedycznego i
wyrobów medycznych
w zależności od wskazań
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i
rehabilitacji

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, prezentacje
multimedialne, pokaz

zaliczenie pisemne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru);
zaliczenie
praktyczne
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

Podstawy stymulacji
bazalnej

Terapia zajęciowa w
środowisku lokalnym

K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W17 - omawia
teoretyczne zagadnienia
terapii zajęciowej

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna analiza przypadków

wykład informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;

Nowe technologie w
pracy terapeuty
zajęciowego

K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia
i rehabilitacji
K_U20 - posiada umiejętności
ruchowe, manualne i
sprawność motoryczną
związane
z wykonywaniem zawodu
terapeuty zajęciowego
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K03 okazuje dbałość o prestiż
związany z wykonywanym
zawodem i właściwie pojętą
solidarność zawodową

przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru);
zaliczenie
praktyczne
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona

dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

Grupa przedmiotów do wyboru, np.
niezwiązane z kierunkiem zajęcia
ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na
innym kierunku studiów

Filozofia

K_U05 - stosuje metody
terapii zajęciowej, jako
narzędzia prewencji oraz w
procesie leczenia i
rehabilitacji
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W08 - formułuje etyczne
uwarunkowania
wykonywanego zawodu
K_W09 - opisuje wybrane
pojęcia i koncepcje
filozoficzne
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U10 - interpretuje
kontrowersyjne zjawiska
związane z praktyką
medyczną w kontekście
etycznym
K_U11 - posługuje się wiedzą
z zakresu filozofii w celu
interpretacji ważnych zjawisk
społecznych, w tym zjawisk o
biomedycznym i bioetycznym
charakterze

obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny, wykład
problemowy

zaliczenie pisemne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Bioetyka

Ergonomia

K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W08 - formułuje etyczne
uwarunkowania
wykonywanego zawodu
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U10 - interpretuje
kontrowersyjne zjawiska
związane z praktyką
medyczną w kontekście
etycznym
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W03 - wyjaśnia wpływ
środowiska na organizm
człowieka
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U04 - analizuje wpływ
czynników zewnętrznych na
organizm człowieka w
otaczającym go środowisku
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do

wykład informacyjny, wykład
problemowy

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, pokaz

test - pytania
zamknięte,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

kolokwium,
zaliczenie pisemne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Profilaktyka chorób
zawodowych

Gerontologia

ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W03 - wyjaśnia
wpływ środowiska na
organizm człowieka
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U04 - analizuje wpływ
czynników zewnętrznych na
organizm człowieka w
otaczającym go środowisku
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W01 - opisuje budowę i
funkcje organizmu człowieka
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W05 - objaśnia
pojęcia i mechanizmy
psychospołeczne związane ze
zdrowiem, chorobą i

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, pokaz

wykład informacyjny,
problemowy, dyskusja
dydaktyczna, pokaz, analiza
przypadków

test, przedłużona
obserwacja,
przygotowanie
zagadnienia
problemowego
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Biomedyczne podstawy
rozwoju

niepełnosprawnością
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U03 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w
celu doboru właściwych
metod terapii zajęciowej
K_U06 - rozpoznaje problemy
psychologiczne i społeczne w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W01 - opisuje budowę i
funkcje organizmu człowieka
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W03 - wyjaśnia
wpływ środowiska na
organizm człowieka
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U02 - interpretuje rolę
poszczególnych narządów
i układów w prawidłowym

wykład informacyjny;
wykład problemowy; analiza
przypadków dyskusja dydaktyczna

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Hortiterapia

funkcjonowaniu organizmu
człowieka
K_U03 - wykorzystuje
wiedzę z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w
celu doboru właściwych
metod terapii zajęciowej
K_U04 - analizuje wpływ
czynników zewnętrznych na
organizm człowieka w
otaczającym go środowisku
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W17 - omawia teoretyczne
zagadnienia terapii zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 – wie kiedy zwrócić
się do ekspertów będąc

wykład informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz, analiza
przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Promocja zdrowia
psychicznego

Psychomotoryka

świadomy własnych
ograniczeń
K_W10 - definiuje pojęcia z
zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia oraz
profilaktyki
niepełnosprawności
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U9 - podejmuje działania
ukierunkowane na edukację
zdrowotną i promocję
zdrowia
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w

wykład informacyjny,
wykład problemowy
zajęcia praktyczne z
zastosowaniem metod
aktywizujących: praca w grupach,
dyskusja, zajęcia
warsztatowe, pokaz
filmów, samodzielne poszukiwanie
informacji naukowej, prezentacja.

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przygotowanie
projektu (zaliczenie
praktyczne)j;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny,
problemowy, konwersatoryjny,
dyskusja dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przygotowanie
projektu (zaliczenie
praktyczne)j;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

Socjoterapia

Demografia i
epidemiologia

procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W05 - objaśnia pojęcia i
mechanizmy psychospołeczne
związane ze zdrowiem,
chorobą i
niepełnosprawnością
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U06 – rozpoznaje
problemy psychologiczne i
społeczne w procesie terapii
zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W14 - objaśnia skalę
problemów
niepełnosprawności w ujęciu
demograficznym i
epidemiologicznym
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U13- interpretuje dane
demograficzne oraz
epidemiologiczne

wykład informacyjny;
wykład problemowy; analiza
przypadków

wykład informacyjny;
wykład problemowy; analiza
przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej

Profilaktyka uzależnień

Socjologia
niepełnosprawności

K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W05 - objaśnia pojęcia i
mechanizmy psychospołeczne
związane ze zdrowiem,
chorobą i
niepełnosprawnością
K_W10 - definiuje pojęcia z
zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia oraz
profilaktyki
niepełnosprawności
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U09- podejmuje działania
ukierunkowane na edukację
zdrowotną i promocję zdrowia
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W05 - objaśnia pojęcia i
mechanizmy psychospołeczne
związane ze zdrowiem,
chorobą i
niepełnosprawnością
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe

50%

tekst programowany
(prezentacja multimedialna),
Wykład informacyjny,
wykład problemowy, wykład
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, referat, prezentacja
multimedialna i analiza
przypadku, praca w grupach,
dyskusja seminaryjna

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przygotowanie
projektu (zaliczenie
praktyczne)j;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny, wykład
problemowy

zaliczenie pisemne
- test
jednokrotnego
wyboru;
przedłużona
obserwacja
wiedza i

Elementy prawa
rodzinnego i
opiekuńczego

Promocja zdrowia

K_U06 - rozpoznaje problemy
psychologiczne i społeczne w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W12 - identyfikuje
uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w
ochronie zdrowia
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U14 - umiejętnie posługuje
się aktami prawnymi
dotyczącymi wykonywanego
zawodu
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K04 myśli i działa w sposób
przedsiębiorczy
K_W10 - definiuje pojęcia z
zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia oraz
profilaktyki
niepełnosprawności
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe

umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny,
wyklad problemowy

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza
przypadków

zaliczenie pisemne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;

Edukacja zdrowotna

Aktywność ruchowa
adaptacyjna

K_U09 - podejmuje działania
ukierunkowane na edukację
zdrowotną i promocję zdrowia
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W10 - definiuje pojęcia z
zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia oraz
profilaktyki
niepełnosprawności
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U09 - podejmuje działania
ukierunkowane na edukację
zdrowotną i promocję zdrowia
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej

przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków

zaliczenie pisemne
test jednokrotnego
wyboru);
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykłady: informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny. Ćwiczenia:
dyskusja dydaktyczna, analiza
przypadków, symulacje, film,
pokaz, odtwórcze,
usamodzielniające, twórcze

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona

Sport osób
niepełnosprawnych

Terapia osób głuchych i
niedosłyszących

K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy

obserwacja powyżej
50%

wykłady: informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny. Ćwiczenia:
dyskusja dydaktyczna, analiza
przypadków,
symulacje, film,
pokaz, odtwórcze,
usamodzielniające, twórcze

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%
zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

Choreoterapia

Czynniki
środowiskowe w
aspekcie zdrowotności
populacji

własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W12 - identyfikuje
uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w
ochronie zdrowia
K_W14 - objaśnia skalę
problemów
niepełnosprawności w ujęciu
demograficznym i
epidemiologicznym
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U13 - interpretuje dane
demograficzne oraz
epidemiologiczne
K_U14 - umiejętnie posługuje
się aktami prawnymi

wykłady: informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny. Ćwiczenia:
dyskusja dydaktyczna, analiza
przypadków,
symulacje, film,
pokaz, odtwórcze,
usamodzielniające, twórcze

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny
wykład problemowy
dyskusja dydaktyczna
analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); projekt;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Zdrowie w aspekcie
międzynarodowym

Podstawy ekonomii

dotyczącymi wykonywanego
zawodu
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W12 - identyfikuje
uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w
ochronie zdrowia
K_W14 - objaśnia skalę
problemów
niepełnosprawności w ujęciu
demograficznym i
epidemiologicznym
K_W21 - analizuje
krytycznie piśmiennictwo
naukowe
K_U13 - interpretuje dane
demograficzne oraz
epidemiologiczne
K_U14 - umiejętnie posługuje
się aktami prawnymi
dotyczącymi wykonywanego
zawodu
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W12 - identyfikuje

wykład informacyjny
wykład problemowy
dyskusja dydaktyczna
analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); projekt;
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład

zaliczenia pisemne,
przygotowanie

Podstawy marketingu

Fizjoprofilaktyka

uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w
ochronie zdrowia
K_U15 - prezentuje zasady
organizowania i zarządzania
jednostkami prowadzącymi
działalność zawodową
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń K_K04 myśli i działa w sposób
przedsiębiorczy
K_W12 - identyfikuje
uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w
ochronie zdrowia
K_U15 - prezentuje zasady
organizowania i zarządzania
jednostkami prowadzącymi
działalność zawodową
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_K04 - myśli i działa w
sposób przedsiębiorczy

informacyjny, wykład
problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenia pisemne,
przygotowanie
projektu,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

K_W10 - definiuje pojęcia z
zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia oraz

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków

zaliczenia pisemne,
przygotowanie
projektu,
przedłużona

projektu,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Gry i zabawy ruchowe

profilaktyki
niepełnosprawności
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej oraz
z zakresu dziedzin mających
zastosowanie w terapii
zajęciowej
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W10 - definiuje pojęcia z
zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia oraz
profilaktyki
niepełnosprawności
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej

obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykłady: informacyjny,
problemowy, konwersatoryjny.
Ćwiczenia: dyskusja dydaktyczna,
analiza przypadków, symulacje,
pokaz, odtwórcze,
usamodzielniające

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Choroby cywilizacyjne

Podstawy żywienia
osób
niepełnosprawnych

K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W01 - opisuje budowę i
funkcje organizmu człowieka
K_W02 - opisuje patogenezę i
objawy kliniczne jednostek
chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne
stosowanie metod terapii
zajęciowej K_W03 - wyjaśnia
wpływ środowiska na
organizm człowieka
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie

wykład informacyjny,
wykład problemowy dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna; analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności

Podstawy terapii bólu

Fizjoterapia w
warunkach domowych

piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U03 - wykorzystuje wiedzę
z zakresu patogenezy i
objawów klinicznych
jednostek chorobowych w celu
doboru właściwych metod
terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe

powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków,
pokaz

zaliczenie ustne,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie ustne,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i

Podstawy metody
integracji sensorycznej

Neurolingwistyka

K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe

umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna analiza przypadków

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;

Techniki relaksacyjne

Gerontoprofilaktyka

K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej

przedłużona
obserwacja
powyżej 50%

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków,
pokaz

zaliczenie pisemne
); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład problemowy
konwersatoryjny,
metoda problemowa i przypadku

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona

Biblioterapia

K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U06 - rozpoznaje problemy
psychologiczne i społeczne w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Organizacja
środowiska osoby z
niepełnosprawnością

K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

Funkcjonowanie
poznawcze osób
starszych oraz
możliwości jego
wspomagania

K_W04 - opisuje narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb terapii
zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U06 - rozpoznaje problemy
psychologiczne i społeczne w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie,

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna analiza przypadków

wykład informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz,
analiza przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja

Refleksoterapia

Psychologia
rehabilitacyjna

kiedy zwrócić się o pomoc
do ekspertów, będąc
świadomy własnych
ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W05 - objaśnia pojęcia i
mechanizmy psychospołeczne
związane ze zdrowiem,
chorobą i
niepełnosprawnością
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U06 - rozpoznaje problemy
psychologiczne i społeczne w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie,

powyżej 50%

wykład informacyjny;
wykład problemowy; dyskusja
dydaktyczna analiza przypadków

wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, analiza przypadków

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne
(projekt),
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Zooterapia

ZAJĘCIA TERENOWE

Zajęcia terenowe w
zakładach opieki
zdrowotnej

kiedy zwrócić się o pomoc
do ekspertów, będąc
świadomy własnych
ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21- analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U08 - stosuje
specjalistyczne metody w
procesie terapii zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U22 - identyfikuje błędy i
zaniedbania w praktyce
K_U23 - planuje i organizuje
pracę – indywidualną oraz w
zespole
K_K01 - krytycznie ocenia

wykład informacyjny,
problemowy,
konwersatoryjny, dyskusja
dydaktyczna, pokaz, analiza
przypadków klinicznych,
przygotowanie programu
terapeutycznego

zaliczenie pisemne test jednokrotnego
wyboru); zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

studium przypadku,
obserwacja pracy terapeutów, praktyczne wykonanie
zleconych czynności
terapeutycznych przy pacjencie

zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Zajęcia terenowe w
warsztatach Terapii
Zajęciowej

posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_K02 - okazuje szacunek
dla pacjentów i dba o ich
dobro
K_K03- okazuje dbałość o
prestiż związany z
wykonywanym zawodem I
właściwie pojętą solidarność
zawodową
K_K04 – współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem oraz
bezpieczeństwa wszystkich
uczestników zespołu
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U22 - identyfikuje błędy i
zaniedbania w praktyce
K_U23 - planuje i organizuje
pracę – indywidualną oraz w
zespole
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy

studium przypadku,
obserwacja pracy terapeutów, praktyczne wykonanie
zleconych czynności
terapeutycznych przy pacjencie

zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja,
portfolio
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_K02 - okazuje szacunek
dla pacjentów i dba o ich
dobro
K_K03- okazuje dbałość o
prestiż związany z
wykonywanym zawodem I
właściwie pojętą solidarność
zawodową
K_K04 – współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem oraz
bezpieczeństwa wszystkich
uczestników zespołu
Zajęcia terenowe w
instytucjach
administracji lub
organizacjach
społecznych
zajmujących się
rehabilitacją lub
pomocą
społeczną, lub
instytucjach i
zakładach
projektujących lub
produkujących sprzęt i
wyposażenie dla
potrzeb osób

K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U22 - identyfikuje błędy i
zaniedbania w praktyce
K_U23 - planuje i organizuje
pracę – indywidualną oraz w
zespole
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy

studium przypadku,
obserwacja pracy terapeutów, praktyczne wykonanie
zleconych czynności
terapeutycznych przy pacjencie

zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja,
portfolio
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

niepełnosprawnych

Zajęcia terenowe w
placówkach pomocy
społecznej,
edukacyjnych i
resocjalizacyjnych

zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_K02 - okazuje szacunek
dla pacjentów i dba o ich
dobro
K_K03- okazuje dbałość o
prestiż związany z
wykonywanym zawodem I
właściwie pojętą solidarność
zawodową
K_K04 – współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem oraz
bezpieczeństwa wszystkich
uczestników zespołu
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_U22 - identyfikuje błędy i
zaniedbania w praktyce
K_U23 - planuje i organizuje
pracę – indywidualną oraz w
zespole
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do

studium przypadku,
obserwacja pracy terapeutów, praktyczne wykonanie
zleconych czynności
terapeutycznych przy pacjencie

zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja,
portfolio
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_K02 - okazuje szacunek
dla pacjentów i dba o ich
dobro
K_K03- okazuje dbałość o
prestiż związany z
wykonywanym zawodem I
właściwie pojętą solidarność
zawodową
K_K04 – współpracuje z
interdyscyplinarnym zespołem
specjalistów w celu
zapewnienia ciągłości opieki
nad pacjentem oraz
bezpieczeństwa wszystkich
uczestników zespołu
WYKŁADY OGÓLNOUNIWETSYT.
/ WYKŁAD KURSOWY

Przysposobienie
biblioteczne
Szkolenie ogólne w
zakresie BHP

Wychowanie fizyczne

K_W18 - opisuje technikę
wykonywania ruchu i sposoby
jej doskonalenia w wybranych
sportach indywidualnych i
zespołowych właściwych dla
wychowania fizycznego
K_U21 - prezentuje techniki
ruchu w zakresie wybranych
sportów indywidualnych
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy

pokaz z objaśnieniem, forma
ćwiczeniowa

Metody oglądowe: pokaz z
objaśnieniem, film.
Metody słowne: opis, objaśnienie,
wyjaśnienie.
Metody nauczania
ruchu: - analityczna,
syntetyczna i
globalna.
Metody nauczania
techniki w grach
sportowych: -

zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

Technologia
informacyjna

K_W16 - wdraża zasady
organizacji badań naukowych i
EBM (Evidence-Based
Medicine)
K_U19 - korzysta z technik
informacyjnych w celu
pozyskiwania i
przechowywania danych
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

praca z komputerem

powtórzeniowa.
Metody stosowane
w kształtowaniu
zdolności
motorycznych:
- powtórzeniowa,
obwodowo –
stacyjna.
Formy ćwiczeń:zespołowa, frontalna, indywidualna.
Formy nauczania
gier sportowych: ścisła, - fragmentów
gry, - gra szkolna.
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%
zaliczenie
praktyczne,
przedłużona
obserwacja
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

Język obcy

Seminarium
dyplomowe i
egzamin dyplomowy

K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U24 - posługuje się
językiem obcym zgodnie z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia
Językowego w zakresie terapii
zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
K_W16 - wdraża zasady
organizacji badań naukowych
i EBM (Evidence-Based
Medicine)
K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe

dyskusja dydaktyczna,
konwersacje

zaliczenie pisemne,
referat
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

dyskusja dydaktyczna, analiza
literatury

zaliczenie, egzamin
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

K_U16 - wdraża zasady
organizacji badań naukowych
i EBM (Evidence-Based
Medicine)
K_U20 - posiada
umiejętności ruchowe,
manualne i sprawność
motoryczną związane z
wykonywaniem zawodu
terapeuty zajęciowego
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń
Wychowanie fizyczne

…

K_W18 - opisuje technikę
wykonywania ruchu i sposoby
jej doskonalenia w wybranych
sportach indywidualnych i
zespołowych właściwych dla
wychowania fizycznego
K_U21 - prezentuje techniki
ruchu w zakresie wybranych
sportów indywidualnych
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy
własnych ograniczeń

pokaz z objaśnieniem, forma
ćwiczeniowa

Metody oglądowe: pokaz z
objaśnieniem, film.
Metody słowne: opis, objaśnienie,
wyjaśnienie.
Metody nauczania
ruchu: - analityczna,
syntetyczna i
globalna.
Metody nauczania
techniki w grach
sportowych: powtórzeniowa.
Metody stosowane
w kształtowaniu
zdolności
motorycznych:
- powtórzeniowa,

obwodowo –
stacyjna.
Formy ćwiczeń:zespołowa, frontalna, indywidualna.
Formy nauczania
gier sportowych: ścisła, - fragmentów
gry, - gra szkolna.
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%
Lektorat z języka obcego

…

K_W20 - omawia wybrane
zagadnienia specjalistyczne z
zakresu terapii zajęciowej
oraz z zakresu dziedzin
mających zastosowanie w
terapii zajęciowej
K_W21 - analizuje krytycznie
piśmiennictwo naukowe
K_U24 - posługuje się
językiem obcym zgodnie z
wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia
Językowego w zakresie terapii
zajęciowej
K_K01 - krytycznie ocenia
posiadaną wiedzę i wie, kiedy
zwrócić się o pomoc do
ekspertów, będąc świadomy

dyskusja dydaktyczna,
konwersacje

zaliczenie pisemne,
referat
wiedza i
umiejętności
powyżej 60%;
przedłużona
obserwacja powyżej
50%

własnych ograniczeń
Praktyki**
Praca dyplomowa i/lub egzamin
dyplomowy***
Praktyki**
Wymiar praktyk
1000
Forma odbywania praktyk

Zasady odbywania praktyk

Praktyki mają charakter obowiązkowy wynikający z planu studiów i programu kształcenia. Studenci odbywają
praktyki w jednostkach Collegium Medicum. Po uzyskaniu zgody Dziekana student może odbywać praktykę w
placówce, która zawarła umowę na realizację świadczeń o profilu zgodnym z zakresem praktyki i ma możliwości
zrealizowania programu praktyki. Student zobowiązany jest do przedłożenia Dziekanowi pisemnego potwierdzenia
przyjęcia studenta na praktykę, wydanego przez kierownika placówki (dotyczy wyłącznie studentów studiów
niestacjonarnych). Praktyki mają charakter obowiązkowy wynikający z planu studiów i programu kształcenia. Studenci
odbywają praktyki w jednostkach Collegium Medicum. Po uzyskaniu zgody Dziekana student może odbywać praktykę
w placówce, która zawarła umowę na realizację świadczeń o profilu zgodnym z zakresem praktyki i ma możliwości
zrealizowania programu praktyki. Student zobowiązany jest do przedłożenia Dziekanowi pisemnego potwierdzenia
przyjęcia studenta na praktykę, wydanego przez kierownika placówki (dotyczy wyłącznie studentów studiów
niestacjonarnych).
Nad prawidłową realizacją praktyk czuwają opiekunowie praktyk na kierunku terapia zajęciowa. Student w trakcie
praktyk powinien nabyć umiejętności niezbędne do nienagannego wykonywania wszelkich czynności w ramach
funkcjonowania zespołów terapeutycznych oraz kontrolowania efektywności terapii zajęciowej w zakresie objętym
tematem praktyki. Wpis do dzienniczka praktyk dokonuje osoba odpowiedzialna za praktyki, po zrealizowaniu
wszystkich regulaminowych zadań. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać do Koordynatora praktyk. W trakcie
praktyki student opisuje wybrane przez siebie studium przypadku. Na praktykach obowiązuje regulamin BHP danej
jednostki. Ostatecznego zaliczenia praktyk dokonuje w dzienniczku praktyk Koordynator praktyk, po zatwierdzeniu
przez kierownika (opiekuna) praktyk.
Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty uczenia się:

Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Punkty ECTS

Grupy przedmiotów zajęć

Grupa przedmiotów I
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Przedmiot

Socjologia ogólna z
antropologią kulturową
Psychologia ogólna
Pedagogika
Komunikacja
interpersonalna
Systemy ochrony zdrowia
i formy opieki zdrowotnej
Polityka społeczna wobec

Liczba
punktów
ECTS
Liczba ECTS w
dyscyplinie:
(wpisać nazwy
dyscyplin)****

liczba
180

Liczba punktów ECTS, które student
uzyskuje realizując:
zajęcia związane z prowadzoną w uczelni
działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany
jest kierunek studiów*****/ zajęcia
kształtujące umiejętności praktyczne ******

Nauki o zdrowiu

Liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje
w ramach zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia

Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru

1.
%
100

Anatomia prawidłowa
2
2
0,7

Fizjologia
2
2
0,7

Patofizjologia
1
1
0,6

2
2
0,8
1

2
2
2
2
0,8
1,2
1
2

1
1
0,7
1

2
2
1,2
2

2
2
0,8
2

osób niepełnosprawnych
Zdrowie publiczne
Podstawy prawa
Podstawy pielęgniarstwa
Kwalifikowana pierwsza
pomoc medyczna
Psychologia kliniczna i
psychoterapia
Pedadogika specjalna
Metodologia badań
naukowych

Grupa przedmiotów II
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
(np. Grupa przedmiotów specjalnościowych)

Teoretyczne podstawy
terapii zajęciowej
Język migowy
Podstawy muzykoterapii
Historia kultury
Podstawy arteterapii
Neurologia
Ortopedia
Reumatologia
Psychiatria
Geriatria
Pediatria
Podstawy fizjoterapii
Metody specjalne w
terapii zajęciowej
Diagnostyka potrzeb i
planowanie pracy z
pacjentem

2
1
2

2
1
2

1,2
0,8
1

2

2

2

0,8

2

2

0,7

2

2

2

0,7

2

2

2

0,7

2

3

3

0,8

2

3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
3

3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
3

1,6
1,6
0,6
1,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
2,2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

4

4

1,2

4

2

2

0,7

1

ZAJĘCIA INNE WYMAGANE

Terapia zajęciowa osób
wykluczonych społecznie
Ergoterapia
Formy wsparcia opiekuna
osoby z
niepełnosprawnością
Terapia ręki
Rozwój zawodowy w
terapii zajęciowej
Terapia zajęciowa w
neurologii
Terapia zajęciowa w
ortopedii
Terapia zajęciowa w
reumatologii
Terapia zajęciowa w
psychiatrii
Terapia zajęciowa w
geriatrii
Terapia zajęciowa w
pediatrii
EBM
Zaawansowane techniki w
pracy terapeuty
zajęciowego
Podstawy stymulacji
bazalnej
Terapia zajęciowa w
środowisku lokalnym
Nowe technologie w
pracy terapeuty
zajęciowego
Zaopatrzenie
ortopedyczne
Przysposobienie
biblioteczne

2

2

0,7

1

1

1

0,7

1

1

1

0,4

1

2

2

1

2

1

1

0,4

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

0,7

2

2

2

1,6

2

1

1

0,7

1

2

2

1

2

2

2

0,7

1

1

1

0,8

0

0

2Grupa przedmiotów do wyboru, np.
niezwiązane z kierunkiem zajęcia
ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na
innym kierunku studiów

Szkolenie ogólne w
zakresie BHP

0

0

Technologia informacyjna

2

2

Filozofia / Bioetyka
Ergonomia / Profilaktyka
chorób zawodowych
Gerontologia /
Biomedyczne podstawy
rozwoju
Hortiterapia / Promocja
zdrowia psychicznego
Psychomotoryka /
Socjoterapia
Demografia i
epidemiologia /
Profilaktyka uzależnień
Socjologia
niepełnosprawności /
Elementy prawa
rodzinnego i
opiekuńczego
Promocja zdrowia /
Edukacja zdrowotna
Aktywność ruchowa
adaptacyjna / Sport osób
niepełnosprawnych
Terapia osób głuchych i
niedosłyszących
/Choreoterapia
Podstawy ekonomii /
Podstawy makretingu
Czynniki środowiskowe
w aspekcie zdrowotności
populacji / Zdrowie w
aspekcie
międzynarodowym

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1,6
1
2

0,8

1

0,8

2

2

0,8

2

0,8

2

0,8

2

0,8

2

0,4

1

0,4

1

0,8

2

0,4

2

0,8

2

0,8

2

2
2
2

1
1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1
2

1

2
2

2

2

ZAJĘCIA TERENOWE

Fizjoprofilaktyka / Gry i
zabawy ruchowe
Choroby cywilizacyjne /
Podstawy żywienia osób
niepełnosprawnych
Podstawy terapii bólu /
Fizjoterapia w warunkach
domowych
Podstawy metody
integracji
sensomotorycznej /
Neurolingwistyka
Techniki relaksacyjne /
Organizajca środowsika
osoby z
niepełnosprawnością
Biblioterapia /
Gerontoprofilaktyka
Funkcjonowanie
poznawcze osób starszych
oraz możliwości jego
wspomagania /
Refleksoterapia
Psychologia
rehabilitacyjna /
Zooterapia
wykład
ogólnouniwersytecki /
wykład kursowy
Zajęcia terenowe w
zakładach opieki
zdrowotnej - praktyka
wakacyjna
Zajęcia terenowe w
zakładach opieki
zdrowotnej
Zajęcia terenowe w

2

2

2

2

2

2

2

0,8

2

0,8

2

0,8

2

0,8

2

0,8

2

0,8

2

0,8

2

0,8

2

1,2

4

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2

4

4

8

8

8

8

4

4

4

8

8

warsztatach terapii
zajęciowej
Zajęcia terenowe w
placówkach pomocy
społecznej, edukacyjnych
i resocjalizacyjnych
Zajęcia terenowe w
instytucjach administracji
lub organizacjach
społecznych zajmujących
się rehabilitacją lub
pomocą społeczną, lub
instytucjach i zakładach
projektujących lub
produkujących sprzęt i
wyposażenie dla potrzeb
osób niepełnosprawnych

12

12

14

5

5

5

7

7

9

9
180/
100
%

Wychowanie fizyczne
Lektorat z języka obcego
Praktyki
Praca dyplomowa i/lub egzamin dyplomowy
RAZEM:

../..
%

../..
%

../..
%

7

4,8

5

9
56/31,11
%

1,6
101/56,11%

9
126/70%

* załącznikiem do programu studiów jest opis treści programowych dla przedmiotów
Studenci rozliczni są w systemie semestralnym (I rok studiów) oraz rocznym (kolejne lata studiów).
Program studiów – części A i B) obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.
Projekt programu studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu 25. 03. 2021 r. oraz Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu w
dniu 25. 03. 2021 r.
……………………………………………….
(podpis Dziekana)

