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Kod efektu 
kształcenia dla 

kierunku 
Fizjoterapia  

I stopień 

Opis efektów kształcenia 
I stopień w obszarze nauk medycznych 

Efekty kształcenia 
obszaru (-ów), do 
których odnosi się 

kierunek 

 WIEDZA  

K_W01 Posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i 
fizjologicznych podstaw nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. 

OM1_W01 

K_W02 Zna i rozumie funkcjonowanie poszczególnych układów 
człowieka oraz przebieg procesu ontogenezy. 

OM1_W02 

K_W03 Posiada podstawową wiedzę w zakresie patologii ogólnej 
oraz zna metody oceny stanu pacjenta z wykorzystaniem 
odpowiednich narzędzi diagnostycznych dla potrzeb 
fizjoterapii. 

OM1_W03 

K_W04 Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne 
związane ze zdrowiem, jego ochroną oraz 
niepełnosprawnością i rehabilitacją. 

OM1_W04 

K_W05  Zna teoretyczne podstawy udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej oraz działań interwencyjnych realizowanych 
w aspekcie medycznym i społecznym. 

OM1_W05 

K_W06 Posiada wiedzę z zakresu podstaw edukacji zdrowotnej, 
promocji zdrowia, profilaktyki (w tym profilaktyki 
niepełnosprawności) oraz zasad ergonomii w fizjoterapii. 

OM1_W06 

K_W07 Zna mechanizmy działania czynników fizykalnych i różnych 
form aktywności ruchowej, wskazania i przeciwskazania do 
ich stosowania oraz możliwe reakcje pozabiegowe. Zna 
aspekty rozwojowe aktów ruchowych oraz wykorzystania 
różnych form aktywności w planowaniu, nauczaniu i kontroli 
ruchu. 

OM1_W07 

K_W08 Zna prawne, organizacyjne i etyczne aspekty pracy 
fizjoterapeuty oraz zasady BHP. 

OM1_W08 

K_W09 Zna miejsce fizjoterapii w dziedzinie nauk medycznych, nauk 
o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz jej rolę i zadania w 
systemie ochrony zdrowia. 

OM1_W09 

K_W10 Zna podstawowe definicje, pojęcia i terminologię z zakresu 
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w zakresie 
niezbędnym dla rehabilitacji i fizjoterapii. Ma podstawową 
wiedzę z zakresu technologii informacyjnych (m.in. 
elementów statystyki) dla potrzeb fizjoterapii. 

OM1_W10 

K_W11 Zna reguły i zasady dotyczące własności intelektualnej i 
prawa autorskiego. 

OM1_W11 

K_W12 Ma wiedzę na temat form kształcenia zawodowego i zasad 
tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w 
zakresie fizjoterapii. 

OM1_W12 



 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 Potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu 
fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu. 

OM1_U01 

K_U02 Potrafi udzielać medycznej pomocy przedlekarskiej. OM1_U01 

K_U03 Potrafi prawidłowo obsługiwać i wykorzystywać aparaturę i 
sprzęt do badań funkcjonalnych oraz zabiegów 
fizjoterapeutycznych. 

OM1_U02 

K_U04 Potrafi w sposób precyzyjny i profesjonalny komunikować się 
zarówno w interdyscyplinarnym zespole rehabilitacyjnym, jak 
i z pacjentem i jego rodziną. 

OM1_U03 

K_U05  Potrafi identyfikować medyczne i psychospołeczne problemy 
pacjenta i grupy społecznej. 

OM1_U04 

K_U06 Umie przeprowadzić diagnostykę z zakresu fizjoterapii oraz 
podjąć działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne 
w celu sprostania potrzebom pacjenta. 

OM1_U05 

K_U07 Opanował obsługę komputera w zakresie edycji tekstu, 
podstawowej analizy statystycznej, wyszukiwania, 
analizowania i archiwizowania danych oraz przygotowywania 
prezentacji. 

OM1_U06 

K_U08 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w pracy 
fizjoterapeuty. 

OM1_U07 

K_U09 Umie interpretować wyniki badań na potrzeby fizjoterapii. OM1_U08 

K_U10 Potrafi prowadzić dokumentację na potrzeby fizjoterapii. OM1_U09 

K_U11 Potrafi planować i realizować działania z zakresu fizjoterapii. OM1_U10 

K_U12 Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form 
aktywności ruchowej niezbędnych do prawidłowego 
realizowania zadań fizjoterapii. 

OM1_U11 

K_U13 Potrafi przygotować pisemny raport ze zrealizowanych 
działań. 

OM1_U12 

K_U14 Umie ustnie zaprezentować wyniki swoich działań. OM1_U13 

K_U15 Opanował język obcy na poziomie B2 OM1_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i doskonalenia 
umiejętności zawodowych. 

OM1_K01 

K_K02 Jest świadomy własnych ograniczeń i rozumie potrzebę 
konsultowania się z ekspertami. 

OM1_K02 

K_K03 Okazuje szacunek w stosunku do pacjentów i 
współpracowników. 

OM1_K03 

K_K04 Współpracuje w grupie pełniąc różne role. OM1_K04 

K_K05 Określa priorytety realizacji zadań. OM1_K05 

K_K06 Rozwiązuje najczęstsze problemy związane z wykonywaniem 
zawodu fizjoterapeuty. 

OM1_K06 

K_K07 Stosuje zasady BHP obowiązujące w placówkach służby 
zdrowia oraz realizuje zadania w sposób bezpieczny dla 
siebie i otoczenia. 

OM1_K07 

K_K08 Formułuje opinie dotyczące pacjentów oraz przebiegu 
procesu fizjoterapeutycznego. 

OM1_K08 

K_K09 Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej do 
wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

OM1_K09 

 


