
PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA 

ZAKŁAD FIZJOTERAPII PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA 

JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Praktyka z medycyny fizykalnej 

Termin odbywania praktyki: I rok, studia II stopnia 

Czas trwania praktyki: 150 godzin 

Miejsce odbywania praktyki: Praktyka może być realizowana w ośrodkach i zakładach 

fizjoterapii, placówkach medycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt do wykonywania 

zabiegów fizjoterapeutycznych 

Cele praktyki: 

 Uzupełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny fizykalnej zdobytej w trakcie 

zajęć dydaktycznych w Uczelni.  

 Możliwość zastosowania nabytych umiejętności w naturalnych warunkach pracy 

zawodowej w ośrodkach rehabilitacji. 

 Doskonalenie umiejętności technicznych koniecznych do prawidłowego wykonywania 

procedur terapeutycznych w poszczególnych jednostkach chorobowych oraz 

umiejętności obsługi i bezpiecznego zastosowania urządzeń z fizykoterapii 

 

Zadania praktyki: 

1. Zapoznanie się z organizacją placówki opieki zdrowotnej, w której student odbywa 

praktykę  oraz  ze stanowiskiem pracy, higieną, przepisami BHP oraz ze sprzętem 

służącym  do prowadzenia fizykoterapii. 

2.  Zapoznanie się z zasadami  prowadzenia dokumentacji w danej jednostce ochrony 

zdrowia.  

3. Zapoznanie się z aparaturą z zakresu medycyny fizykalnej, utrwalenie posiadanych 

wiadomości z zakresu obsługi, konserwacji i przechowywania sprzętu 

fizykoterapeutycznego; 

4. Doskonalenie metodyki wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych pod kontrolą 

magistra rehabilitacji/fizjoterapii zgodnie z przyjętą metodyką w pracowniach 

fizykoterapii (w zakresie krioterapii, ciepłolecznictwa, fototerapii, elektroterapii  

i elektrodiagnostyki i pola elektromagnetycznego, terapii ultradźwiękami).   



5. Doskonalenie umiejętności doboru parametrów zabiegowych w poszczególnych 

jednostkach chorobowych zgodnie z zasadą indywidualizacji procesu 

terapeutycznego. 

6. Utrwalanie nawyków przyjaznego postępowania z pacjentami/klientami, w tym 

informowania o koniecznym zachowaniu się podczas zabiegu i tym co winien zrobić 

w przypadku wystąpienia niepożądanych objawów; 

7. Analiza informacji dotyczących pacjentów w zakresie przydatnym dla jego 

kwalifikacji do zabiegu fizykoterapeutycznego pod kątem istniejących wskazań  

i przeciwwskazań. 

8.  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za skutki swoich zachowań  

i wykonywanych zabiegów. 

9. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym. 

10. Doskonalenie tworzenia relacji fizjoterapeuta-pacjent w kontekście przyszłej pracy 

zawodowej i społecznej. 

Obowiązki studentów i opiekunów praktyk 

1. Studenci /praktykanci/ zobowiązani są do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 

związanej z realizacją programu praktyki /dzienniczki praktyk/ oraz karty osiągniętych 

efektów kształcenia kierunku fizjoterapia. 

2. Studentów obowiązuje czas pracy fizjoterapeutów w danej placówce. 

3. Sposobem doskonalenia umiejętności praktycznych kieruje opiekun praktyk w danej 

placówce. 

4. Obowiązkiem studenta jest przedłożenie zakładowemu opiekunowi Dziennika 

Praktyk.  

5. Obowiązkiem studenta jest codzienne prowadzenie dziennika praktyk oraz 

sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej 

placówce. 

6. Na zakończenie praktyki student powinien uzyskać opinię i ocenę końcową praktyki  

od zakładowego opiekuna praktyki. 

7. Merytorycznej oceny dziennika praktyk oraz zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun 

dydaktyczny działający z ramienia uczelni. 

                

 

 


