
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

im. Bronisława Czecha w Krakowie 
WYDZIAŁ  REHABILITACJI  RUCHOWEJ 

DZIAŁ PRAKTYK STUDENCKICH 

31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 
tel. (12) 683-11-64  

Karta praktyki  
FIZJOTERAPEUTYCZNEJ, CIĄGŁEJ – WYBIERALNEJ 

 

5-letnie studia stacjonarne jednolite 

Kierunek Fizjoterapia 

DANE dot. STUDENTA: 

1. Nazwisko i imię studenta:  ....................................................................................................................................  

2. Telefon do ew. kontaktu:  ......................................................................................................................................  

3. Adres zamieszkania (kod poczt.)  ..........................................................................................................................  

Data złożenia karty w sekretariacie AWF………………………….. 

             

                                                                                                           …………..………………………….. 
                                                                                                                                                                               Pieczątka nagłówkowa placówki 

DANE dot. PLACÓWKI: 

1. Nazwa i adres placówki, w której planowana jest praktyka:  ................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

2. Dyrektor w/w placówki  ........................................................................................................................................  

3. Praktyka będzie odbywana terminie:  ....................................................................................................................  

4. Praktyka będzie odbywana w godzinach:  .............................................................................................................  

5. Opiekun praktyki  ..................................................................................................................................................  

6. Potwierdzenie zgody opiekuna praktyki  ............................................................................................................. . 

7. Zgoda dyrekcji placówki na realizację w/w praktyki  

 

                                                                                                     ………………………………………. 

                                                                                                             (podpis i pieczęć dyrektora) 

Data wyrażenia zgody:………………………………… 



 

 

Krótka charakterystyka placówki 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Student będzie miał możliwość pozyskania następujących umiejętności: 

 

1.Umiejętność wykonywania badania podmiotowego  

i przedmiotowego na potrzeby fizjoterapii. 

2.Umiejętność zaplanowania, weryfikowania, modyfikowania programu terapii z użyciem 

zabiegów fizykalnych w wybranych jednostkach chorobowych. 

3.Umiejętność doboru rodzaju zabiegu fizykalnego (balneoterapeutycznego) adekwatnie 

do stanu zdrowia pacjenta:  − dobór parametrów zabiegów fizykalnych w warunkach 

klinicznych  − kontrolowanie przebiegu zabiegów fizykalnych − ocena reakcji 

organizmu w odpowiedzi na różne zabiegi fizykalne. 

4.Wykonanie zabiegów fizykalnych − zabiegi cieplne miejscowe i ogólne (zabieg sauny), 

miejscowe zabiegi schładzania i krioterapii, kąpiele i półkąpiele, natryski, masaż 

wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż podwodny, zabiegi z użyciem światła 

podczerwonego i nadfioletowego, laseroterapia, magnetoterapia, zabiegi z użyciem 

pól magnetycznych wielkiej częstotliwości, terapia ultradźwiękowa i fonoforeza, 

inhalacje; zabiegi elektroterapii z użyciem prądu stałego oraz prądów małej i średniej 

częstotliwości i inne. 

5.Planowanie i wykonanie diagnostyki funkcjonalnej pacjentów z różnymi dysfunkcjami 

układu ruchu dla potrzeb kinezyterapii (badanie podmiotowe, przedmiotowe, 

podstawowe pomiary, sposoby oceny, testy funkcjonalne oraz testy specyficzne 

niezbędne dla programowania kinezyterapii). 

6.Umiejętność wykonania masażu w wybranych jednostkach chorobowych  

i modyfikowania masażu w zależności od stanu i wieku pacjenta. 

7.Umiejętność zaprogramowania badania funkcjonalnego układu ruchu, narządów 

wewnętrznych oraz badań wydolnościowych niezbędnych dla stosowania 

odpowiednich metod specjalnych fizjoterapii. 



8.Wykorzystanie w terapii zasad i technik z zakresu metod specjalnych fizjoterapii u osób 

z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów – stosownie do 

ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. 

9.Umiejętność zaprogramowania treningu funkcjonalnego w fizjoterapii odpowiednio do 

stanu pacjenta, umiejętność instruowania chorych odnośnie do wykonywania ćwiczeń  

z zakresu metod specjalnych w domu.   

10.Umiejętność programowania adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji 

kompleksowej i podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami. 

11.Dobór przedmiotów ortopedycznych do potrzeb osoby rehabilitowanej. 

12.Udzielenie pacjentowi porady w zakresie promocji zdrowia  

i profilaktyki niepełnosprawności, np. osteoporozy, otyłości itp. 

13.Umiejętność zastosowania w praktyce znajomości obowiązków pracowniczych  

i regulaminu pracy fizjoterapeuty. 

14.Umiejętność zastosowania w praktyce znajomości praw pacjenta określonych  

w odrębnych przepisach.  

15.Umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej, znajomość zasad jej dostępności  

i obiegu dokumentów. 

16.Umiejętność określania kosztów działalności fizjoterapeutycznej. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

Podpis i pieczęć  opiekuna praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


