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Lp.

1.

Przedmiot

Przypisane efekty kształcenia

Moduły treści kształcenia podstawowego
K_W10 Posiada wiedzę dotyczącą budowy, rozwoju
oraz funkcji komórek, tkanek i narządów człowieka.
Biologia medyczne
K_U21 Analizuje wpływ czynników biologicznych
na funkcjonowanie układów człowieka.
K_W116 Zna nomenklaturę obcojęzyczną z zakresu
nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz rehabilitacji.
K_U95 Posługuję się językiem obcym w stopniu B1.

2.

Język obcy

K_U96 Stosuje znajomość języka obcego w celu
objaśniania
procedur
diagnostycznych
i fizjoterapeutycznych oraz zasad profilaktyki
i promocji zdrowia.
K_U97 Korzysta z obcojęzycznego piśmiennictwa
specjalistycznego z zakresu dziedzin nauk
studiowanego kierunku.
K_W106 Zna charakterystykę szkolnictwa w oparciu
o Deklarację Bolońską.
K_W107 Przedstawia metody pracy edukacyjnej.

3.

Pedagogika

K_U34 Dobiera metody wychowawcze stosownie
do grupy podopiecznych.
K_K01 Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia
się i rozwoju zawodowego.
K_W133 Ma podstawową wiedzę z zakresu
współczesnych technologii informacyjnych.

4.

Technologie informacyjne
ECDL

K_U51 Prawidłowo posługuje się komputerem
w
zakresie
wyszukiwania,
przechowywania
i edytowania danych (tworzenie tabel, wykresów,
elementy analizy statystycznej, tworzenie prezentacji
multimedialnej).
K_K03 Jest otwarty na możliwości zastosowania
technologii informatycznych w pracy zawodowej

i naukowej.
Moduły treści kształcenia kierunkowego
K_W77 Zna zasady prowadzenia
w środowisku wodnym.

1.

Aktywność ruchowa
w środowisku wodnym

ćwiczeń

K_U87 Posiada specjalistyczne umiejętności
ruchowe w zakresie pływania oraz gier i zabaw w
środowisku wodnym.
K_K21 Wykazuje działania mające na celu
zwiększenie poziomu sprawności fizycznej.
K_W108 Opisuje związek fizjoterapii z naukami
medycznymi i naukami o kulturze fizycznej.
K_W109 Zna strukturę rehabilitacji w Polsce i na
świecie.
K_W110 Wymienia działy fizjoterapii i rehabilitacji
medycznej.

2.

Fizjoterapia ogólna
K_W111 Wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące
niepełnosprawności, fizjoterapii i rehabilitacji.
K_U22 Identyfikuje aspekty fizyczne, społeczne
i zawodowe w rehabilitacji kompleksowej.
K_K11 Jest świadomy zakresu kompetencji
i obowiązków zespołu rehabilitacyjnego.
K_W16 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą
kontroli i sterowania ruchu, postawy ciała i
lokomocji człowieka.

3.

Kinezjologia

K_W118 Objaśnia koncepcje, etapy i prawidłowości
rozwoju
sprawności
fizycznej
człowieka,
uwarunkowania
środowiskowe,
genetyczne
i kulturowe wpływające na jej kształtowanie.
K_U23
Analizuje
zmienność
zdolności
motorycznych
człowieka
w
warunkach
prawidłowych oraz w wybranych dysfunkcjach.
K_W25 Zna normy rozwojowe oraz narzędzia
diagnostyczne do oceny cech motorycznych, kontroli
ruchu, sprawności i wydolności fizycznej osób w
różnym wieku.

4.

Kształcenie ruchowe
i metodyka nauczania ruchu

K_W119
Opisuje
prawidłowości
związane
z uczeniem się nowych czynności ruchowych oraz
metodykę nauczania ruchu.
K_W120 Wymienia formy i metody dydaktyczne
w procesie kształtowania zdolności motorycznych.
K_U62 Prowadzi dokumentację zajęć ruchowych
w formie osnowy lub konspektu.
K_U65 Planuje proces nauczania ruchu oraz
jednostkę zajęć ruchowych z uwzględnieniem

krzywej natężenia wysiłku.
K_U66 Realizuje zajęcia ruchowe z zastosowaniem
różnych form, metod oraz środków dydaktycznych.
K_K22 Świadomy roli aktywności ruchowej
i prozdrowotnych działań w życiu i pracy
zawodowej.
K_W66
Objaśnia
standardy
i
procedury
postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
5.

Kwalifikowana pierwsza
pomoc medyczna

K_U11 Udziela medycznej pomocy przedlekarskiej
w stanach zagrożenia zdrowia i życia wg przyjętych
procedur.
K_W86
Charakteryzuje
techniki
masażu
klasycznego oraz reakcje fizjologiczne zachodzące
pod ich wpływem w tkankach i układach organizmu
człowieka.
K_W87 Rozumie wskazania i przeciwwskazania
do stosowania masażu leczniczego.

6.

Masaż leczniczy

K_W121 Omawia metodykę masażu leczniczego
w wybranych jednostkach chorobowych.
K_U08 Wykonuje
z metodyką.

zabiegi

masażu

zgodnie

K_U68 Dobiera formy i metody masażu adekwatnie
do wskazań i zamierzonego celu terapeutycznego.
K_W63 Zna podstawowe zasady porozumiewania
się za pomocą języka migowego.
7.

Podstawy języka migowego
K_U18 Posługuje się w podstawowym stopniu
językiem migowym w zakresie fizjoterapii.
K_W129
Opisuje
problemy
pielęgnacyjne
w wybranych dysfunkcjach i chorobach.

8.

Podstawy pielęgnowania
osób z niepełnosprawnością

9.

Podstawy prawa
i przedsiębiorczości
w fizjoterapii

10.

Sport i rekreacja osób
z niepełnosprawnością

K_U49 Wykazuje się znajomością profilaktyki
przeciwodleżynowej, zasad pielęgnacji pacjentów
z dysfunkcją narządu ruchu lub chorobami
układowymi.
K_W102 Posiada podstawową wiedzę z dziedziny
prawa w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy,
odpowiedzialności cywilnej.
K_W103 Charakteryzuje system ochrony zdrowia,
w
tym
organizacje
wspierające
osoby
z niepełnosprawnością.
K_W134 Zna procedury związane z podjęciem
działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.
K_U61
Wykonuje
projekt
indywidualnego
przedsiębiorstwa.
K_W70 Opisuje cele i zasady treningu sportowego
osób z niepełnosprawnością.

K_W123 Wyjaśnia zasady wybranych dyscyplin
sportu i form rekreacji stosowanych w kompleksowej
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.
K_U67 Opracowuje plan treningu sportowego
odpowiednio do rodzaju schorzenia i dysfunkcji
osoby z niepełnosprawnością.
K_K13 Świadomy roli sportu i aktywności ruchowej
w życiu osoby z niepełnosprawnością.
K_W124 Wyjaśnia zasady doboru i działania
przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego.
11.

Zaopatrzenie ortopedyczne

K_U13
Wskazuje
przedmioty
zaopatrzenia
ortopedycznego w wybranych dysfunkcjach narządu
ruchu.

