
OPIS  EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
dla studiów I stopnia kierunku FIZJOTERAPIA 

Objaśnienie oznacze ń w symbolach 
M –  obszar  kszta łcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   
K –  obszar  kszta łcenia w zakresie kierunku   
 Symbol po podkreślniku :  
W– kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji spo łecznych 
01, 02, 03  i kolejne  –   numer efektu kszta łcenia  
                                                        Profil praktyczny 

Efekty 
kształcenia 
dla kierunku 

W i e d z a  
Odniesienie do 
obszarowych 

efektów 
kształcenia 

K_W01 posiada wiedz ę na temat rozwoju poszczególnych narz ądów i całego organizmu  

M1_W01 
 
 
 

K_W02 umie  opisać  proces rozwoju osobniczego od dzieci ństwa poprzez dojrza łość do 
starości 

K_W03 
 

potrafi wymienić aspekty rozwojowe aktów   ruchowych cz łowieka w różnym 
ujęciu procesu uczenia si ę i nauczania ruchów oraz o planowaniu i kontrolowaniu 
procesu opanowywania umiej ętności ruchowych   

K_W04 potrafi opisać i interpretować    zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju pod wpływem 
zewnętrznych czynników fizycznych   

K_W05 zna teorię, metodologię i praktykę kinezyterapii i terapii czynno ściowych zaburze ń 
narządu ruchu 

K_W06 zna teorię, metodologię i praktykę fizykoterapii i masażu leczniczego 
K_W07 

 
posiada wiedz ę i potrafi wyjaśnić mechanizm oddzia ływania zabiegów fizykalnych 
w klinicznym leczeniu osób z ró żnymi chorobami i dysfunkcjami w oparciu o 
znajomość roli i znaczenia leczenia uzdrowiskowego w ca łokształcie procesu 
rehabilitacji  

K_W08 potrafi objaśnić zasady   ergonomii dla potrzeb pacjenta  

K_W09 posiada wiedz ę na temat budowy mikroskopowej oraz w łaściwości i funkcji komórek, 
tkanek i narządów człowieka 

M1_W02 
 

K_W10 
 

posiada ogóln ą wiedzę z zakresu  budowy anatomicznej poszczególnych uk ładów 
człowieka, takich jak: uk ład krążenia, oddychania, wydalniczy, wewn ątrzwydzielniczy  

K_W11 posiada ogóln ą wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych uk ładów 
człowieka, takich jak: uk ład krążenia, oddychania, wydalniczy, endokrynologiczny  

K_W12 
 

posiada szczegó łowa wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu ruchu 
człowieka, układu nerwowego oraz narz ądów zmys łów  

K_W13 zna metody oceny stanu  narządu ruchu cz łowieka dla wyjaśnienia zaburze ń ich 
struktury i funkcji  

M1_W03 
 

K_W14 zna metody oceny i potrafi  wyjaśnić kształtowanie się kontroli postawy cia ła, 
wzorców ruchowych, nawyków ruchowych  

K_W15 
potrafi nazwać i interpretować podstawowe  biochemiczne mechanizmy i wska źniki 
funkcjonowania organizmu oraz  ich zmiany w efekcie niektórych schorze ń  lub 
wysiłku fizycznego  

K_W16 
zna podstawowe  procesy metaboliczne na poziomie komórkowym, narz ądowym, 
ustrojowym,  w tym zjawiska regulacji hormonalnej, reprodukcji i procesów starzenia 
się ustroju oraz ich zmian pod wp ływem wysi łku fizycznego lub w efekcie niektórych 
schorzeń  w zakresie niezbędnym dla swojego kierunku  

K_W17 potrafi wymienić i opisać narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta dla 
potrzeb fizjoterapii 

K_W18 
zna metody oceny  zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych wywo łanych chorob ą 
lub urazem oraz podstawowe reakcje cz łowieka na chorob ę w zakresie niezbędnym 
dla swojego kierunku  

K_W19 
 

zna podstawowe poj ęcia  z zakresu patologii ogólnej i g łównych zmian 
patofizjologicznych   w stopniu ułatwiającym zrozumienie istoty zmian patologicznych 
w różnych schorzeniach dla  racjonalnego  planowania procesu usprawniania  

K_W20 
zna metody  opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespo łów chorobowych w 
stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i planowanie 
procesu rehabilitacji  

K_W21 
posiada wiedzę z zakresu zmian patologicznych w ró żnych schorzeniach oraz 
zaburzeniach strukturalnych wywo łanych chorob ą, urazem, lub inną formą  
niepe łnosprawno ści 

K_W22 
potrafi zdefiniować i interpretować  podstawowe pojęcia i mechanizmy 
psychospo łeczne w ramach psychologii ogólnej oraz rozwoju 
psychomotorycznego    

 
M1_W04 

 

K_W23 zna i interpretuje  podstawowe reakcje cz łowieka na chorob ę, uraz i przewlekłą 
niepe łnosprawno ść 

K_W24 potrafi zdefiniować i objaśnić  podstawowe  pojęcia z zakresu uczenia si ę i 
nauczania  

K_W25 posiada wiedz ę na temat  psychospo łecznych  i psychopedagogicznych aspektów 



pracy fizjoterapeuty, jako osoby nauczaj ącej w kontekście podstawowych sk ładowych 
procesu nauczania 

K_W26 zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej  
M1_W05 

 
K_W27 rozumie  i  rozpoznaje  kulturowe oraz  religijne normy  i  tradycje ró żnych 

spo łeczności  

K_W28 zna  przyczyny i mechanizmy, które mog ą wpływać na nieporozumienia i sytuacje 
problemowe w opiece nad pacjentem  

K_W29 posiada wiedz ę z zakresu  podstaw edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia  oraz 
profilaktyki  

 
M1_W06 

 K_W30 zna   podstawy profilaktyki niepe łnosprawno ści i zasady edukacji zdrowotnej dla 
pacjentów 

K_W31 potrafi opisać oraz wyjaśnić metodykę nauczania ruchów  

M1_W07 
 

K_W32 zna i potrafi wyjaśnić  zasady dzia łania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego 
stosowanych w rehabilitacji  

K_W33 
 

rozumie mechanizmy  działania określonych czynników fizykalnych stosowanych w 
procesie usprawniania w  jednostkach chorobowych  

K_W34 potrafi wymienić wskazania, przeciwwskazania i  skutki uboczne zabiegów 
fizjoterapeutycznych  oraz  potrafi opisać i wyjaśnić mechanizm ich oddzia ływania 

K_W35 
zna i potrafi przeprowadzić kinezjologiczną analizę aktów ruchowych cz łowieka 
pod kątem procesu uczenia si ę i nauczania ruchów z uwzgl ędnieniem różnych 
aspektów  

K_W36 
zna i potrafi przeprowadzić  analizę  zmian biomechanicznych  z zakresu prostych i 
złożonych ruchów cz łowieka w warunkach prawid łowych i różnych zaburzeniach 
układu ruchu  zna i potrafi oraz  w warunkach obci ążeń wewnętrznych i 
zewnętrznych organizmu  

K_W37 
zna zasady komponowania posi łku w oparciu o wiedzę o pro- i anty-zdrowotnych 
właściwościach produktów, uzasadnia klasyfikacj ę i wykorzystanie wybranych diet 
oraz zna wady, zalety i przewiduje skutki przyk ładowych jad łospisów 

K_W38 zna  zasady prawne  obowiązujące w placówkach zajmuj ących się rehabilitacją osób 
niepe łnosprawnych, w kontek ście prawa cywilnego i prawa pracy  

M1_W08 
 

K_W39 zna prawa i obowiązki pracodawcy, a tak że prawa i obowiązki pracowników  

K_W40 zna przepisy prawne  o bezpiecze ństwie i higienie pracy w placówkach ochrony 
zdrowia 

K_W41 zna  prawa pacjenta  
K_W42 zna  zasady  etyczne obowi ązujące w pracy z pacjentem  
K_W43 posiada wiedz ę ogólna z zakresu historii  rehabilitacji i fizjoterapii   

 
M1_W09 

 
 

K_W44 posiada wiedz ę na temat genezy i rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie  
K_W45 ma wiedzę i potrafi wyjaśnić związki fizjoterapii z naukami medycznymi i naukami o 

kulturze fizycznej  
K_W46 zna i potrafi wyjaśnić umiejscowienie  fizjoterapii w krajowych strukturach ochrony 

zdrowia 
K_W47 ma podstawową wiedze i potrafi wymienić, opisać oraz interpretować  

podstawowe poj ęcia dotyczące całokształtu rehabilitacji medycznej  

M1_W10 
 

K_W48 ma wiedzę i potrafi zdefiniować oraz interpretować podstawowe pojęcia z zakresu 
fizjoterapii 

K_W49 zna terminologię i potrafi wymienić, opisać oraz interpretować  podstawowe poj ęcia 
dotyczące niepe łnosprawno ści  

K_W50 posiada wiedz ę na temat zjawisk istotnych dla ró żnego rodzaju niepe łnosprawno ści 
oraz likwidowania b ądź łagodzenia ich skutków  

K_W51 zna terminologię i potrafi wymienić oraz opisać  międzynarodową klasyfikacje 
funkcjonalno ści (ICF) 

K_W52 zna  zasady prawa autorskiego  M1_W11 
K_W53  zna ekonomiczno-prawne uwarunkowania  umo żliwiające prowadzenie w łasnej 

działalności  w zakresie fizjoterapii 
 

M1_W12 
 K_W54 zna prawa pracowników i  w łasne 

  
U m i e j ę t n o ś c i   

K_U01 umie  samodzielnie wykonywa ć  zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii zaburze ń 
czynnościowych narz ądu ruchu,  fizykoterapii i masażu leczniczego  

M1_U01 
 

K_U02 
rozpoznaje  zasadnicze struktury ludzkiego cia ła, ich lokalizację, potrafi określić 
zależności  między budową a czynnością narządu, oraz potrafi opisać mechanizm 
funkcjonowania organizmu ludzkiego w powi ązaniu z jego elementami 

K_U03 potrafi  udzielać medycznej pomocy przedlekarskiej  

K_U04 
opanowa ł umiejętność  wykorzystywania ró żnych formy aktywno ści w nauczaniu 
ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiej ętności 
ruchowych  

K_U05 opanowa ł umiejętność  przygotowania amputowanych do zaprotezowania  
K_U06 potrafi wykorzystywać i obsługiwać aparaturę i sprzęt do badań funkcjonalnych  

M1_U02 
 

K_U07 potrafi wykorzystywać i obsługiwać aparaturę i sprzęt do fizykoterapii 
K_U08 potrafi wykorzystywać i obsługiwać sprzęt do kinezyterapii  

K_U09 potrafi zastosować przedmioty ortopedyczne oraz poinstruowa ć i nauczyć pacjenta 
korzystania z tych przedmiotów  



K_U10 potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną 

M1_U03 
 

K_U11 potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniaj ącym ciągłość opieki nad 
pacjentem 

K_U12 potrafi komunikować się ze specjalistami w zakresie fizjoterapii oraz rehabilitacji 
medycznej  

K_U13 potrafi współpracować  i współdziałać z przedstawicielami innych zawodów i 
administracji w zakresie ochrony zdrowia  

K_U14 potrafi rozpoznać i zinterpretować podstawowe problemy psychologiczne osoby 
niepe łnosprawnej funkcjonuj ącej w spo łeczeństwie 

M1_U04 
 K_U15 potrafi  udzielić porady w zakresie trybu życia oraz postępowania w stanach 

nieodwracalnej dysfunkcji lub przewlek łej choroby pacjenta  

K_U16 potrafi pos ługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej dzia łalności, 
dostrzega i analizuje dylematy etyczne  

K_U17 
potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezb ędne dla doboru środków 
fizjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania podstawowych metod 
terapeutycznych, oraz podj ąć działania profilaktyczne  

M1_U05 
 

K_U18 
potrafi interpretować wyniki podstawowych bada ń klinicznych oraz wyniki 
diagnostyki funkcjonalnej dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania zabiegów i 
stosowania podstawowych metod terapeutycznych  

K_U19 
potrafi wykonywać zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami 
dotyczącymi  różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i 
funkcjonalnego  

K_U20 potrafi rozpoznać stany zagrożenia życia 

K_U21 opanowa ł obsługę komputera   w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, 
gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji 

M1_U06 
 K_U22 potrafi korzystać  z podstaw  statystyki na potrzeby pracy dyplomowej  

K_U23 potrafi kontrolować efektywność procesu fizjoterapii oraz identyfikowa ć błędy i 
zaniedbania w procesie usprawniania 

M1_U07 
 

K_U24 potrafi wprowadzić dane  i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów  do 
dokumentacji pacjenta M1_U08 

 K_U25 posiada umiejętność  interpretowania   wyników  diagnostyki funkcjonalnej  w 
zakresie niezb ędnym dla swojego kierunku  

K_U26 potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, zak ładu fizjoterapii  oraz inną w 
zakresie fizjoterapii 

M1_U09 
 

K_U27 potrafi prowadzić szkolenie  zawodowe w zakresie podstawowych procedur 
fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych 

M1_U10 
 

K_U28 posiada umiejętności ruchowe w zakresie wybranych form aktywno ści 
fizycznej (rekreacyjnych, sportowych, zdrowotnych)  

M1_U11 
 

K_U29 
posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w j ęzyku polskim oraz w j ęzyku 
obcym, dotyczących zagadnie ń z zakresu fizjoterapii, z wykorzystaniem podsta-
wowych źródeł 

M1_U12 
 

 

K_U30 
posiada umiejętność przygotowywania wyst ąpień ustnych w języku polskim oraz w 
języku obcym, dotycz ących zagadnie ń z zakresu fizjoterapii, z wykorzystaniem pod-
stawowych źródeł 

M1_U13 
 

K_U31 
opanowa ł język obcy w stopniu umo żliwiającym korzystanie z pi śmiennictwa i 
podstawowej komunikacji dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kszta łcenia 
Językowego 

M1_U14 

  
K o m p e t e n c j e  s p o ł e c z n e   

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie M1_K01 
K_K02 uznaje  konieczność ustawicznego kszta łcenia się i rozwoju zawodowego  
K_K03 potrafi określić zakres wiedzy, mo żliwości i ograniczenia fizjoterapii   M1_K02 

 K_K04 Potrafi wspó łpracować z całym zespo łem terapeutycznym  
K_K05 okazuje szacunek wobec pacjenta i dba o jego dobro  M1_K03 
K_K06 potrafi  samodzielnie wykonywa ć powierzone mu zadania i w łaściwie organizować  

prace własną  
 
M1_K04 
 

K_K07 potrafi  brać odpowiedzialno ści za pracę własną   
K_K08 potrafi przyjąć odpowiedzialno ści za udzia ł w decyzjach  
K_K09 potrafi pracować  w zespole  

K_K10 przestrzega właściwych relacji z pacjentem , z rodzin ą pacjenta, z najbliższym 
otoczeniem i spo łeczeństwem  

M1_K05 
 

K_K11 okazuje  zrozumienie dla problemów wynikaj ących z niepe łnosprawno ści, kalectwa 
czy przewlek łej choroby 

K_K12 potrafi okazać tolerancję dla postaw  i zachowa ń wynikających z odmiennych 
uwarunkowa ń społecznych, kulturowych i wieku  

K_K13 identyfikuje i stosuje  zasady etyczne obowi ązujące w Kodeksie Fizjoterapeuty   
M1_K06 K_K14 przestrzega  tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii  oraz 

wszelkich praw pacjenta 
K_K15 identyfikuje i potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonaniem zawodu  

K_K16 realizuje zadania stosuj ąc zasady BHP  obowi ązujące w placówkach ochrony 
zdrowia M1_K07 



K_K17 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów   fizjoterapii M1_K08 
K_K18 potrafi propagować i aktywnie  kreować zdrowy styl życia i promocje zdrowia M1_K09 

 


