
Załącznik nr 2 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 

 

 

 

Program studiów podyplomowych 

 
 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Nazwa studiów podyplomowych: Studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej 

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Postgraduate Diploma Studies in  Occupational Therapy 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 210 

Łączna liczba punktów ECTS: 30 

Cel studiów 

podyplomowych: 

Działania lub zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca 

kwalifikację (należy określić, do czego przygotowują słuchaczy studia 

podyplomowe) 

Osoba kończąca studia podyplomowe  potrafi wyjaśniać podstawy 

terapii zajęciowej, w szczególności związki pomiędzy zdrowiem 

a aktywnością człowieka w różnych obszarach życia. Potrafi dobierać, 

modyfikować oraz stosować odpowiednie modele i metody terapii 

zajęciowej w pracy z osobami zdrowymi, osobami z dysfunkcjami i 

niepełnosprawnymi. Potrafi stawiać diagnozę określającą potrzeby 

stosowania terapii zajęciowej, ustalać hierarchię i kolejność działań, 

tworzyć i prowadzić dokumentację procesu terapii zajęciowej. Potrafi  

dobierać formy i metody terapii zajęciowej do indywidualnych, 

specyficznych potrzeb i możliwości osób w różnym wieku; prowadzić 

i dostosowywać działania w ścisłej współpracy z otoczeniem, 

angażując najbliższe środowisko społeczne podopiecznego. Zna i 

potrafi stosować odpowiednie przepisy prawne regulujące działalność 

zawodową w zakresie terapii zajęciowej.  



Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (należy opisać uzyskiwane 

przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne na 

rynku pracy). 

- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego  

z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem 

aktywizująco-terapeutycznym, 

- rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych 

pacjenta,  

- planowanie grupowego i indywidualnego planu działań 

terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i 

możliwości pacjenta, 

- organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia 

stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania 

pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym, 

- dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu 

terapeutycznego, 

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym odpowiedzialnym  za 

rehabilitację pacjenta, 

- przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności 

w celu zapewnienia pacjentowi możliwie najwyższego 

bezpieczeństwa. 

Zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na 

rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii 

rozwoju kraju lub regionu (należy również uwzględnić opinie interesariuszy 

zewnętrznych i wewnętrznych). 

Terapia zajęciowa ma istotne znaczenie w kompleksowej rehabilitacji, 

gdyż jej celem jest osiągnięcie przez pacjentów ze specjalnymi 

potrzebami maksymalnej samowystarczalności  

i niezależności, a tym samym poprawy jakości życia i funkcjonowania 

w społeczeństwie. Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby, wynikające z 

procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu liczby osób ze 

specjalnymi potrzebami, stwarzanie szerokich możliwości kształcenia 

w zakresie terapii zajęciowej jest zadaniem priorytetowym.  

Możliwości wykorzystania kwalifikacji. Absolwent jest przygotowany do działań na rzecz poprawy 

dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek oraz  

grup w wybranych placówkach związanych z opieką zdrowotną, 

społeczną, świadczeniem usług rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz 

w ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub 

wykluczonych społecznie 

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią rozszerzenie i uzupełnienie 

kwalifikacji zdobytych w trakcie realizacji zajęć na takich kierunkach 

studiów jak: fizjoterapia, pielęgniarstwo, psychologia, socjologia, 

pedagogika, pedagogika specjalna, zdrowie publiczne i innych 

pokrewnych specjalności. 

 

 

 

 



MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA 

Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(teoretyczne/ 

praktyczne) 

T/P 

Zakładane efekty kształcenia 

Formy i metody 

kształcenia, 

zapewniające osiągnięcie 

efektów kształcenia 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez 

słuchacza 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych* 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

WIEDZA 

EK_W01 omawia teoretyczne podstawy terapii zajęciowej 

EK_W02 identyfikuje uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne związane z wykonywaniem zawodu terapeuty zajęciowego 

EK_W03 omawia wybrane zagadnienia specjalistyczne z zakresu terapii zajęciowej i dziedzin mających zastosowanie w terapii zajęciowej 

EK_W04 charakteryzuje  pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem, chorobą i niepełnosprawnością 

EK_W05 wyjaśnia zagadnienia pedagogiczne w aspekcie pracy terapeuty zajęciowego 

EK_W06 opisuje międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) 

EK_W07 formułuje zasady etyczne obowiązujące w zawodzie terapeuty zajęciowego  

UMIEJĘTNOŚCI 

EK_U01 wykorzystuje różne formy i metody aktywności w procesie terapii zajęciowej 

EK_U02 umiejętnie posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi wykonywanego zawodu 

EK_U03 tworzy i realizuje programy terapii zajęciowej uwzględniając oczekiwania i ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, sytuacji socjalnej i/ lub środowiska  

EK_U04 posiada  podstawowe  umiejętności  ruchowe  i  sprawność  motoryczną  związaną  z  wykonywaniem  zawodu terapeuty zajęciowego 

EK_U05 przygotowuje i interpretuje dokumentację przebiegu terapii zajęciowej 

EK_U06 stosuje efektywne techniki komunikacji z różnymi grupami społecznymi 

EK_U07 rozpoznaje i rozwiązuje podstawowe problemy psychologiczne, pedagogiczne  i społeczne w procesie terapii zajęciowej 

EK_U08 interpretuje kontrowersyjne zjawiska związane z praktyką medyczną w kontekście etycznym 

EK_U09 identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce 

EK_U10 stosuje wybrane metody specjalistyczne w procesie terapii zajęciowej 

EK_U11 potrafi planować i realizować własne uczenie się, potrafi ukierunkować innych w tym zakresie 

EK_U12 potrafi kierować pracą zespołu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EK_K01 wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń 

EK_K02 okazuje szacunek dla pacjentów i dba o ich dobro 

EK_K03 współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym, w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu 



Teoretyczne podstawy i 

planowanie terapii 

zajęciowej 

2 T 

Wiedza: EK_W01, EK_W02, EK_W06, EK_W07    

Umiejętności: EK_U02, EK_U03, EK_U08 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 
egzamin 

Terapia zajęciowa osób 

wykluczonych 

społecznie 

2 T 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U03 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 
zaliczenie z oceną 

Terapia zajęciowa w 

pediatrii 
2 T 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U03 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 
zaliczenie z oceną 

Terapia zajęciowa osób 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

2 T 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U03 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 
zaliczenie z oceną 

Terapia zajęciowa w 

geriatrii 
2 T 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U03 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

zaliczenie z oceną 

 

Funkcjonowanie 

poznawcze osób 

starszych oraz 

możliwości jego 

wspomagania 

2 P 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U03, EK_U011 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

metody eksponujące: 

pokaz, analiza 

przypadków klinicznych, 

przygotowanie programu 

terapeutycznego 

zaliczenie z oceną 

Komunikacja 

interpersonalna 
1 P 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U06, EK_U011, EK_U12 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

dyskusja dydaktyczna, 

analiza przypadków 

symulacje interwencji 

terapeutycznych 

pokaz 

zaliczenie bez oceny 

Socjologia 

niepełnosprawności 
1 T 

Wiedza: EK_W04 

Umiejętności: EK_U06, EK_U07 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

analiza przypadków 

zaliczenie bez oceny 

Psychologia społeczna 1 T 

Wiedza: EK_W04 

Umiejętności: EK_U06. EK_U07 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

analiza przypadków 

zaliczenie bez oceny 

Pedagogika specjalna 2 T 

Wiedza: EK_W05 

Umiejętności: EK_U07 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

analiza przypadków 

zaliczenie bez oceny 

Podstawy fizjoterapii 2 T/P 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U10 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

analiza przypadków 

zaliczenie z oceną 

Ergonomia 1 T 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U01 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

analiza przypadków 

zaliczenie z oceną 



Wykorzystanie technik 

relaksacyjnych w terapii 

zajęciowej 

2 T/P 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U04, EK_U10 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

metody eksponujące: 

pokaz, analiza 

przypadków klinicznych, 

przygotowanie programu 

terapeutycznego 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

zaliczenie z oceną 

Wykorzystanie technik 

muzykoterapeutycznych 

w terapii zajęciowej 

2 T/P 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U04, EK_U10 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

metody eksponujące: 

pokaz, analiza 

przypadków klinicznych, 

przygotowanie programu 

terapeutycznego 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

zaliczenie z oceną 

Wykorzystanie technik 

arteterapeutycznych w 

terapii zajęciowej 

2 T/P 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U04, EK_U10 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

metody eksponujące: 

pokaz, analiza 

przypadków klinicznych, 

przygotowanie programu 

terapeutycznego 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

zaliczenie z oceną 

Wykorzystanie 

zooterapii w terapii 

zajęciowej 

2 T/P 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U04, EK_U10 

Kompetencje społeczne: EK_K01 

metody eksponujące: 

pokaz, analiza 

przypadków klinicznych, 

przygotowanie programu 

terapeutycznego 

wykład informacyjny, 

wykład problemowy 

zaliczenie z oceną 

Zajęcia terenowe w 

Warsztatach Terapii 

Zajęciowej 

2 P 

Wiedza: EK_W03 

Umiejętności: EK_U01, EK_U03, EK_U04, EK_U05, 

EK_U09 
Kompetencje społeczne: EK_K01, EK_K02, EK_K03 

studium przypadku, 

obserwacja pracy 

terapeutów, praktyczne 

wykonanie zleconych  

czynności 

terapeutycznych przy 

pacjencie 

zaliczenie  

 

Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 

 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału **           Nauk o Zdrowiu   w dniu 29 czerwca 2017 r.   

                                                                                                                         (nazwa wydziału)                          (data posiedzenia rady wydziału)  

  

……………………………………………….  

                      (podpis Dziekana) 



 

 

 * Efekty kształcenia powinny być identyczne jak te wykazane w tabeli zgodności, która stanowi załącznik do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych. 

 Objaśnienia oznaczeń:  

EK - efekty kształcenia  

W – kategoria wiedzy  

U – kategoria umiejętności  

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03, etc. – numer efektu kształcenia 

 
** W przypadku, gdy studia podyplomowe realizowane są wspólnie przez kilka wydziałów, program studiów musi być podpisany przez dziekanów wszystkich 

współpracujących wydziałów i wskazywać daty posiedzeń poszczególnych rad wydziałów



 


