
REGULAMIN DYDAKTYCZNY 

Katedra i Klinika Rehabilitacji 

 

2.  Kierownik jednostki Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner  

 
3.  Kierunek studiów: Fizjoterapia 

4.  Nazwa przedmiotu Fizjoterapia ogólna 

5.  Rok studiów: I rok 

6. Typ studiów I stopnia (I semestr) 

7. Forma kształcenia studia stacjonarne i niestacjonarne 

8. Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 Zaliczenie ćwiczeń: 100% obecność na ćwiczeniach, 

zaliczenie wejściówek  

 Egzamin  

 przynajmniej 61% prawidłowych odpowiedzi 

 

9.    Warunki odrobienia zajęć   

opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych lub zajęć 

niezliczonych z innych 

powodów 

Wszystkie opuszczone godziny należy odrobić w Katedrze i 

Klinice Rehabilitacji, pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

lub innej wyznaczonej. 

 

 

 

 

 

 



10.  Ogólne i szczegółowe przepisy  

BHP w Katedrze i Zakładzie  

Do obowiązków studentów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy i nauki należy przestrzeganie przepisów i 

zasad bhp, a w szczególności: 

1) znajomość przepisów i zasad bhp obowiązujących 

studentów podczas przebywania w Uniwersytecie, 

2) odpowiedni strój zmienny – bały fartuch oraz spodnie, 

obuwie zmienne 

3) udział w szkoleniach oraz instruktażach z 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poddawanie się 

wymaganym sprawdzianom w tym zakresie, 

4) wykonywanie zadań i ćwiczeń podczas prac w 

laboratoriach, warsztatach, pracowniach w sposób 

zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się 

do zaleceń i wskazówek prowadzących zajęcia, 

5) dbanie o przydzielone środki ochrony indywidualnej 

oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem, 

6) dbanie o porządek i ład w miejscu odbywania zajęć, 

7) niezwłoczne powiadomienie prowadzącego zajęcia o 

zauważonym wypadku, udzielenie pierwszej pomocy 

osobom poszkodowanym oraz ostrzeżenie innych osób o 

zauważonym zagrożeniu wypadkowym. 
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 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA 

Katedra i Klinika Rehabilitacji 

 

2.  Kierownik 

     jednostki 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner 

3.  Kierunek 

     studiów: 
Fizjoterapia 

4. Typ studiów  I stopnia 

5. Forma kształcenia studia stacjonarne i niestacjonarne 

6.   Nazwa 

przedmiotu 
Fizjoterapia ogólna 

7.   Rok studiów: 
I rok  

 (I semestr) 

8.  Liczba godzin  

     dydaktycznych 

Wykłady: 20 

Ćwiczenia: 60 

Seminaria:  

Zajęcia praktyczne  

Praktyki   

9.  Cel kształcenia: 

Cele poznawcze:                                                                                                                

 Student systematyzuje dotychczas posiadane wiadomości z zakresu 

fizjoterapii ogólnej                                                                                                         

 Student poznaje nazewnictwo oraz sposoby zastosowania podstawowych 

ćwiczeń oraz sprzętu rehabilitacyjnego 

 Student na podstawie swojej wiedzy przetwarza podane informacje 

 Student potrafi uporządkować i prawidłowo zestawić informacje 

 Student utrwala zdobyte wiadomości                                                                                                

Cele psychomotoryczne  

 Student współpracuje z innymi studentami 

 Student wykazuje aktywną postawę i zaangażowanie w ćwiczeniach                     

Cele motywacyjne 

 Student świadomie wykonuje wskazane mu działania 

 Student angażuje się w wykonanie ćwiczenia, wspólnie z zespołem realizuje 

zalecenia 

10.  Treść 

kształcenia: 

WYKŁADY 

Wykład I 

Podstawowe pojęcia – rehabilitacja i niepełnosprawność. Podział rehabilitacji 

Wykład II 

Podstawowe cele i zadania rehabilitacji medycznej, społecznej, i zawodowej 

Wykład III 

Rozwój rehabilitacji na przestrzeni czasu 

Wykład IV 

Podział rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej 

Wykład V 

Podstawowe modele rehabilitacji 

 

ĆWICZENIA 

Ćwiczenie 1 

Omówienie regulaminu ćwiczeń, podział tematów do samodzielnego 



opracowania, zapoznanie się z topografią kliniki 

Ćwiczenie 2 

Podstawowe mianownictwo polsko-łacińskie i łacińsko-polskie 

Ćwiczenie 3 

Zapoznanie się z podstawowym nazewnictwem i wyglądem sprzętu 

rehabilitacyjnego część 1 

Ćwiczenie 4 

Zapoznanie się z podstawowym nazewnictwem i wyglądem sprzętu 

rehabilitacyjnego część 2 

Ćwiczenie 5 

Podstawowe zasady ergonomii stanowiska i pracy fizjoterapeuty i osoby 

niepełnosprawnej 

Ćwiczenie 6 

Wprowadzenie do psychologii pacjenta część 1 

Ćwiczenie 7 

Zapoznanie się z ćwiczeniami w pracy z pacjentem 

Ćwiczenie 8 

Wprowadzenie do psychologii pacjenta część 2 

Ćwiczenie 9 

Animaloterapia 

Ćwiczenie 10 

Wprowadzenie do psychologii pacjenta część 3 

Ćwiczenie 11 

Prezentacja przygotowanych tematów  

Ćwiczenie 12 

Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami ćwiczeń 

Ćwiczenie 13 

 Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami ćwiczeń 

Ćwiczenie 14 

Usystematyzowanie poznanej wiedzy 

Ćwiczenie 15 

Usystematyzowanie poznanej wiedzy 

11. Wykaz      

umiejętności 

W wyniku realizacji treści kształcenia student powinien: 

Student powinien mieć ogólne pojęcie o rehabilitacji jako nauce, jej podziałach i 

rozwoju. Znać i stosować podstawowe nazewnictwo polsko-łacińskie, 

rozpoznawać i potrafić zastosować podstawowy sprzęt rehabilitacyjny. 

12. Metoda        

kształcenia: 

zajęcia praktyczne, burza mózgów, zajęcia pokazowe 

13. Literatura 

      podstawowa: 
 Kinezyterapia, K. Limanowska, PZWL 

 Rehabilitacja medyczna, K. Limanowska, W. Dega, PZWL 

 Rehabilitacja medyczna, pod red. J. Kiwerskiego, PZWL 

 Rehabilitacja medyczna, pod red. A. Kwolka, URBAN & PARTNER 

 Podstawy Fizjoterapii, J. Nowotny, wyd. KASPER 

14. literatura 

    uzupełniająca: 

Encyklopedyczny słownik rehabilitacji T. Głowacki, J. Kiwerski  PZWL 
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