
Załącznik do Uchwały Nr XLI/2017  
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TABELA ODNIESIENIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA       

DO OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

nazwa kierunku 

studiów 
REHABILITACJA W GERIATRII 

poziom kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE 

profil kształcenia praktyczny 

obszar kształcenia nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej 

 symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

opis kierunkowych efektów kształcenia 

 
kod składnika 

opisu 

opis poziomu 6.  

Polskiej Ramy Kwalifikacji 
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W01 zna mechanizmy procesu starzenia się organizmu P6S_WG 
fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk o zdrowiu 

oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla 

programu kształcenia 
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W02 

zna i rozumie przebieg oraz objawy procesu starzenia się, 

a także zasady całościowej oceny geriatrycznej i opieki 

interdyscyplinarnej w odniesieniu do pacjenta w podeszłym 

wieku 

P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 

W03 

rozumie przyczyny i zna podstawowe odrębności 

w najczęstszych chorobach występujących u osób starszych 

oraz zasady postępowania w podstawowych zespołach 

geriatrycznych 

W04 

rozumie znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności 

i starości w relacji do postaw społecznych, konsekwencje 

społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery 

społeczno-kulturowe oraz zna aktualną koncepcję jakości 

życia uwarunkowaną stanem zdrowia 

W05 

rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie 

zaufania w interakcji z pacjentem 

P6S_WK 
w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i mechanizmy 

psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

W06 
zna i rozumie podstawowe zasady organizacji opieki nad 

osobą starszą i obciążenia opiekuna osoby starszej P6S_WK 
prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania 

wykonywania działalności zawodowej związanej 

z programem kształcenia W07 wymienia struktury organizacyjne leczenia 

W08 
opisuje formy postępowania w procesie leczniczego 

usprawniania 
P6S_WK 

mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych 

i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym 

dla kierunku studiów 
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W09 
wskazuje nowoczesne metody zastosowania środków 

terapeutycznych 

P6S_WK 
mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych 

i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym 

dla kierunku studiów 
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W10 

łączy ze sobą różnorodne metody postępowania 

terapeutycznego z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii 

w rehabilitacji osób starszych z różnymi dysfunkcjami 

i chorobami 

W11 
opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny pacjenta 

geriatrycznego dla potrzeb fizjoterapii 
P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 

W12 

potrafi wyjaśnić zasady funkcjonowania urządzeń 

pomiarowych stosowanych do pomiaru zakresu ruchomości, 

siły mięśniowej oraz czucia powierzchniowego i głębokiego P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 
W13 

potrafi wymienić poszczególne elementy badania lekarskiego 

i fizjoterapeutycznego 

W14 
wyjaśnia mechanizmy powstawania, modulacji i percepcji 

bólu 

P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 

W15 zna anatomię radiologiczną, układów i narządów człowieka 

W16 

zna radiologiczne metody oceny stanu zdrowia 

oraz diagnozowania objawów i przyczyn schorzeń wieku 

starszego 

W17 
ma podstawową wiedzę i zna terminologię w zakresie 

diagnostyki obrazowej 

W18 
posiada wiedzę w zakresie diagnostyki obrazowej w aspekcie 

rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu u osób starszych 

W19 
zna zasady  obserwacji, rozpoznawania  objawów 

psychopatologicznych występujących o osób starszych 

W20 
ma wiedzę z zakresu  funkcjonowania zespołu 

terapeutycznego  w pracy z człowiekiem starym 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 
W21 

ma wiedzę z zakresu dostępnych  metod rehabilitacji 

stosowanych u osób starszych 

W22 

ma wiedzę z zakresu możliwości skorzystania z pomocy  

w środowisku i pomocy stacjonarnej  w stosunku do osób 

starych P6S_WK 
miejsce zawodu związanego z kierunkiem studiów 

w systemie organizacji 

ochrony zdrowia na poziomie krajowym 
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W23 zna podstawy usprawniania pacjentów geriatrycznych P6S_WK 

mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i 

aktywności 

ruchowej związanych z zawodem właściwym dla kierunku 

studiów 
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W24 zna zasady promocji i profilaktyki zdrowia 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 

P6S_WK 
miejsce zawodu związanego z kierunkiem studiów 

w systemie organizacji 

ochrony zdrowia na poziomie krajowym 

W25 zna następstwa długotrwałego unieruchomienia P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 

W26 zna zasady aktywizacji osoby w starszym wieku P6S_WK 
mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych 

i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym 

dla kierunku studiów 

W27 
podaje definicję protezy, ortezy i zaopatrzenia 

ortopedycznego 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 

W28 

zna i potrafi wyjaśnić  zasady działania przedmiotów 

zaopatrzenia ortopedycznego stosowanych 

w rehabilitacji 

W29 
wymienia, nazywa i rozpoznaje rodzaje protez, ortez, 

środków pomocniczych, i obuwia ortopedycznego 

W30 

posiada szczegółowa wiedzę z zakresu metodologii 

diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru badań 

diagnostycznych i funkcjonalnych do oceny stanu 

pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu 

fizjoterapii u osób w starszym wieku 

W31 
zna mechanizm oddziaływania specjalnych metod 

fizjoterapii na osoby starsze 
P6S_WK 

mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych 

i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym 

dla kierunku studiów W32 
zna wskazania i przeciwwskazania do stosowania 

wybranych metod fizjoterapeutycznych 
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W33 

charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych 

pacjentów w podeszłym wieku P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 
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W34 zna zasady diagnostyki fizjoterapeutycznej w geriatrii 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 
W35 

zna zasady planowania fizjoterapii wśród  chorych 

w podeszłym wieku 

W36 
zna zasady aktywizacji chorego objętego opieką 

geriatryczną 
P6S_WK 

mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych 

i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym 

dla kierunku studiów 

W37 

zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej praktyki 

oraz postępowania terapeutycznego w fizjoterapii i 

rehabilitacji osób starszych 

 

P6S_WK 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

w obszarze właściwym dla programu kształcenia 

W38 
zna i charakteryzuje podstawowe dysfunkcje narządu 

ruchu 
P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 

W39 
zna podstawowe metody fizjoterapii stosowane  u osób 

starszych z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu 
P6S_WK 

mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych 

i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym 

dla kierunku studiów 

W40 

wyjaśnia podstawy procesu rehabilitacji 

w poszczególnych jednostkach  chorobowych u osób 

starszych 
P6S_WK 

teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 

W41 
zna narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie 

zaburzeń struktury i funkcji narządu ruchu 

P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 
W42 

charakteryzuje mechanizm i dynamikę rozwijających 

się zmian chorobowych, ich odwracalność i 

mechanizmy kompensacyjne w układach krążenia i 

oddechowym 

W43 

omawia wybrane badania diagnostyczne stosowane dla 

potrzeb fizjoterapii w chorobach pulmonologicznych i 

kardiologicznych u osób starszych 

P6S_WK 
mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych 

i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym 

dla kierunku studiów 

W44 

omawia wybrane badania diagnostyczne stosowane dla 

potrzeb fizjoterapii w chorobach pulmonologicznych i 

kardiologicznych u osób starszych 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 
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W45 
przedstawia przeciwwskazane elementy terapii ze 

względu na stan kliniczny pacjenta 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 
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P6S_WK 
mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych 

i aktywności ruchowej związanych z zawodem właściwym 

dla kierunku studiów 

W46 
posiada wiedzę na temat budowy układu nerwowego 

człowieka 

P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 

W47 
zna zachodzące zmiany w układzie nerwowym u osób 

starszych 

W48 

posiada wiedzę na temat najważniejszych jednostek 

chorobowych układu nerwowego w stopniu 

umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 

fizjoterapii w procesie rehabilitacji pacjentów 

geriatrycznych P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia W49 zna zasady żywienia w wieku podeszłym 

W50 zna ogólną charakterystykę chorób nowotworowych 

P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 
W51 

zna epidemiologię i etiopatogenezę najczęściej 

występujących nowotworów złośliwych 

W52 
zna metody leczenia i następstwa i powikłania po 

leczeniu chorób nowotworowych u ludzi starszych 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia W53 

posiada wiedzę na temat metody. fizjoterapeutycznych 

stosowanych  w usprawnianiu pacjentów geriatrycznych 

leczonych z powodu chorób onkologicznych 

W54 posługuje się terminologią z zakresu terapii zajęciowej 
P6S_WK 

w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i mechanizmy 

psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 

W55 określa cele i zadania terapii zajęciowej 

W56 

zna i rozumie teoretyczne podstawy terapii zajęciowej 

związane z różnorodną aktywnością ludzką i jej 

związkami ze zdrowiem i dobrostanem osób w starszym 

wieku 

W57 
wyjaśnia i definiuje wybrane modele praktyczne terapii 

zajęciowej. opisuje ich cechy charakterystyczne 
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W58 
zna założenia i prawa psychologii klinicznej oraz 

psychiatrii 

P6S_WK 
w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i mechanizmy 

psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

a
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P6S_WK 
prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania 

wykonywania działalności zawodowej związanej 

z programem kształcenia 

W59 

student ma wiedzę na temat zdrowia psychicznego 

i jego zaburzeń, sposobów diagnozowania, interwencji i 

profilaktyki 

P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia W60 

student posiada wiedzę teoretyczną właściwą dla 

danego obszaru psychologii i psychiatrii w zakresie 

rehabilitacji osób starszych 

W61 
zna następstwa i powikłania chorób psychicznych, oraz 

zasady postepowania 

P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 

W62 
omawia badanie podmiotowe i przedmiotowe 

w diagnostyce chorób krążeniowo-oddechowych 
P6S_WK 

teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia 

W63 

zna i definiuje najczęstsze schorzenia 

krążeniowo-oddechowe występujące u osób starszych 

oraz wynikające z tego problemy 

P6S_WG 

budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody 

oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych 

zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym 

dla programu kształcenia 

P6S_WK 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec 

jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia W64 

zna zasady programowania rehabilitacji u pacjentów ze 

schorzeniami krążeniowo-oddechowymi w starszym 

wieku 
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U01 

opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji 

zaburzenia homeostazy, w szczególności określa jego 

zintegrowaną odpowiedź na wysiłek fizyczny, ekspozycję 

na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi lub wody, nagłą 

pionizację, przejście od stanu snu do stanu czuwania 
P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 
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U02 ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta 

U03 
prognozuje wpływ choroby  na stan psychiczny człowieka 

starego oraz zależności somatopsychiczne 

U04 
udziela porady w kwestii przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia 
P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 

U05 
komunikuje się ze współpracownikami zespołu, udzielając 

konstruktywnej informacji zwrotnej i wsparcia 
P6S_UK 

komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 

U06 
prowadzi badania podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe 

na różnych etapach postępowania fizjoterapeutycznego 
P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

U07 

konstruuje plany usprawniania, programy rehabilitacyjne, 

konspekty ćwiczeń leczniczych oraz zestawy ćwiczeń 

do prowadzenia w warunkach domowych dla osób starszych 

P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 
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U07 

konstruuje plany usprawniania, programy rehabilitacyjne, 

konspekty ćwiczeń leczniczych oraz zestawy ćwiczeń 

do prowadzenia w warunkach domowych dla osób starszych 

P6S_UW 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi 

z zakresu wybranych form aktywności fizycznej 

(rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) 

właściwych dla programu kształcenia 

a
b

so
lw

en
t p

o
tra

fi 

U08 

przeprowadza badania funkcjonalne narządu ruchu, 

narządów wewnętrznych oraz badania wydolnościowe 

niezbędne dla doboru środków fizjoterapii 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

U09 

dobiera odpowiednie badania diagnostyczne i funkcjonalne 

dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu 

fizjoterapii 

U10 
rozumie i opisuje wyniki badań laboratoryjnych i zdjęcia 

radiologiczne 

U11 
potrafi interpretować wybrane jednostki chorobowe typowe 

dla wieku starszego na podstawie badań obrazowych 
P6S_UW 

korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania 

i przechowywania danych, a także pozyskiwać 

i interpretować dane liczbowe związane z zawodem 

właściwym dla programu kształcenia 
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U12 
potrafi wykorzystać diagnostykę fizjoterapeutyczną do oceny 

stanu funkcjonalnego pacjenta 
P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

a
b

so
lw

en
t p

o
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fi 

U13 
potrafi zastosować właściwą metodę rehabilitacji  

u pacjentów geriatrycznych 
P6S_UW 

posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie 

właściwym dla programu kształcenia 

U14 
potrafi pielęgnować osoby starsze w różnych 

jednostkach chorobowych 
P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

U15 
planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie 

z chorym lub niepełnosprawnym i jego rodziną 
P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 

U16 

instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie 

użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego 

oraz środków pomocniczych 

P6S_UW 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi 

z zakresu wybranych form aktywności fizycznej 

(rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) 

właściwych dla programu kształcenia 

P6S_UK 
komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 

P6S_UW 
posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie 

właściwym dla programu kształcenia 

U17 
potrafi zastosować przedmioty ortopedyczne oraz 

nauczyć pacjenta korzystania z tych przedmiotów P6S_UK 
komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 

U18 

wyjaśnia i uzasadnia dobór odpowiedniej protezy, 

ortezy lub środka pomocniczego i obuwia 

ortopedycznego 

P6S_UW 
posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie 

właściwym dla programu kształcenia 

U19 

potrafi wykonać badanie pacjenta na potrzeby 

fizjoterapii uwzględniając przy tym specyfikę 

wybranych metod fizjoterapeutycznych 
P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

U20 
umie wykonać podstawowe techniki oraz leczenie 

według wybranej metody fizjoterapeutycznej P6S_UW 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi 

z zakresu wybranych form aktywności fizycznej 

(rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) 

właściwych dla programu kształcenia 

U21 
potrafi weryfikować efekty swojej pracy w zakresie 

działań wybranych metod fizjoterapeutycznych 
P6S_UW identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 
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U22 
wykonuje badanie podmiotowe i przedmiotowe dla 

potrzeb fizjoterapii 
P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

a
b

so
lw
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o
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fi 

U23 planuje proces rehabilitacji pacjentów geriatrycznych 

P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 

U24 
ocenia skuteczność zastosowanych metod i technik 

fizjoterapii wśród pacjentów geriatrycznych 

U25 
potrafi dobrać zaopatrzenie ortopedyczne w zależności 

od stanu funkcjonalnego pacjenta P6S_UW identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

U26 
przeprowadza wywiad i badanie fizykalne dla potrzeb 

fizjoterapii 

P6S_UK 
komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

U27 
interpretuje wyniki przeprowadzonych badań i testów 

funkcjonalnych 
P6S_UW 

korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania 

i przechowywania danych, a także pozyskiwać 

i interpretować dane liczbowe związane z zawodem 

właściwym dla programu kształcenia 

U28 
realizuje leczenie usprawniające z uwzględnieniem 

występujących dysfunkcji narządu ruchu 
P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 

U29 
analizuje skuteczność lub błędy w procesie 

usprawniania 
P6S_UW identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

U30 
przeprowadza wywiad i badanie fizykalne dla potrzeb 

fizjoterapii 

P6S_UK 
komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 
U31 

stosuje wybrane zabiegi i metody fizjoterapeutyczne z 

uwzględnieniem zalecenia lekarskiego, wskazań, 

przeciwwskazań, etapu choroby oraz stanu klinicznego 

pacjenta 

U32 

udziela porady pacjentowi i jego rodzinie w zakresie 

trybu życia oraz postępowania w stanach 

nieodwracalnej dysfunkcji lub przewlekłej choroby 

układu oddechowo-krążeniowego 

P6S_UK 
komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 
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U33 

umie przeprowadzić ocenę stanu neurologicznego 

pacjenta niezbędną do doboru środków fizjoterapii, 

wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich 

metod terapeutycznych 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

a
b

so
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U34 

potrafi interpretować wyniki podstawowych badań 

klinicznych oraz wyniki diagnostyki funkcjonalnej dla 

doboru środków fizjoterapii , wykonywania zabiegów i 

stosowania podstawowych metod terapeutycznych u 

osób starszych 

P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 

U35 

umie wykonywać zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób z 

chorobami układu nerwowego w starszym wieku 

dostosowując je do stanu klinicznego i funkcjonalnego 

pacjenta 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 
U36 

potrafi planować i monitorować efektywność procesu 

rehabilitacji oraz identyfikować błędy i zaniedbania w 

tym procesie P6S_UW identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

U37 

stosuje zasady profilaktyki przeciwodleżynowej i terapii 

ułożeniowej u pacjentów z głębokim deficytem 

neurologicznym 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

U38 

stosuje odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt 

pomocniczy, umie poinstruować i nauczyć pacjenta 

prawidłowego ich wykorzystywania 

P6S_UW 
posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie 

właściwym dla programu kształcenia 

P6S_UK 
komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 

U39 
potrafi rozpoznać stany zagrożenia życia i udzielić 

przedlekarskiej pomocy medycznej 
P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

U40 

potrafi zastosować wiedzę z zakresu zmian 

patologicznych w różnych zaburzeniach strukturalnych 

wywołanych chorobą onkologiczną przy pracy z 

pacjentem onkologicznym 

P6S_UW 

korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania 

i przechowywania danych, a także pozyskiwać 

i interpretować dane liczbowe związane z zawodem 

właściwym dla programu kształcenia 

U41 

potrafi przeprowadzić badanie fizjoterapeutyczne na 

podstawie testów funkcjonalnych niezbędnych dla 

doboru środków fizjoterapii przy pracy z pacjentem 

onkologicznym w starszym wieku 

P6S_UW 
posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie 

właściwym dla programu kształcenia 
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U41 

potrafi przeprowadzić badanie fizjoterapeutyczne na 

podstawie testów funkcjonalnych niezbędnych dla 

doboru środków fizjoterapii przy pracy z pacjentem 

onkologicznym w starszym wieku 
P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

a
b
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U42 
umie zastosować metody fizjoterapeutyczne w opiece 

paliatywnej 

U43 

potrafi udzielić porady z zakresu trybu życia oraz 

postępowania w stanach nieodwracalnej dysfunkcji, 

przewlekłej onkologicznej choroby pacjenta oraz 

w stanach terminalnych 
P6S_UK 

komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 

U44 

potrafi porównać wybrane modele praktyczne terapii 

zajęciowej i określić ich podstawowe cechy 

charakterystyczne. potrafi zastosować modele terapii 

zajęciowej w prostych sytuacjach praktycznych wśród 

osób starszych 

P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 

U45 

potrafi zintegrować i włączyć elementy środowiskowej 

terapii zajęciowej i rehabilitacji do planowania procesu 

terapeutycznego oraz utrzymania dobrostanu pacjenta 

geriatrycznego w prostych sytuacjach 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia U46 

dobiera i stosuje metody i techniki terapii zajęciowej 

adekwatne do sytuacji bio-psycho-społecznej 

podopiecznego 

U47 

potrafi rozpoznać i interpretować problemy z zakresu 

psychologii klinicznej i psychiatrii w aspekcie 

nawiązania porozumienia i współpracy z osobą chorą 

i niepełnosprawną w starszym wieku 

P6S_UK 
komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną 

w zakresie związanym z programem kształcenia 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

U48 
potrafi udzielić wstępnej pomocy osobie mającej 

problemy w funkcjonowaniu 

U49 

potrafi zastosować metody fizjoterapeutyczne w celu 

minimalizowania następstw chorób i problemów 

psychicznych wśród osób starszych 

U50 
formułuje wnioski o stanie klinicznym i rokowaniu, 

na podstawie zebranych informacji o pacjencie 
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U51 

planuje proces rehabilitacji pacjenta z dysfunkcjami 

układu oddechowego i krążenia, z uwzględnieniem 

zaleceń lekarskich oraz stanu klinicznego 

i funkcjonalnego pacjenta 

P6S_UW 

identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 

społecznej i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne 

w zakresie właściwym dla programu kształcenia 

a
b
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P6S_UO 

planować, realizować oraz dokumentować działania 

związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, 

z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków U52 

opracowuje program rehabilitacji w wybranych 

schorzeniach krążeniowo-oddechowych, 

z uwzględnieniem zaleceń lekarskich oraz stanu 

klinicznego i funkcjonalnego pacjenta 
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K01 
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt 

z chorym 
PS6_KR 

okazywania szacunku wobec pacjenta, klienta, grup 

społecznych oraz troski o ich dobro 

a
b
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lw
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w
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K02 
potrafi współpracować ze specjalistami dziedzin pokrewnych 

biorących udział w procesie leczniczego usprawniania 
PS6_UO 

współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu 

K03 postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodu P6S_KK 
rozwiązywania problemów etycznych związanych 

z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów 

służących realizacji określonych zadań 

K04 
ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania i pogłębiania 

swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych 

PS6_KK 
zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KK 

rozwiązywania problemów etycznych związanych 

z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów 

służących realizacji określonych zadań K05 
ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

dotyczących opieki nad człowiekiem starym 

K06 
potrafi współpracować w zespole 

terapeutyczno- interdyscyplinarnym 

PS6_KK 
zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

PS6_UO 
współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu 

K07 
przestrzega zasad etycznych wynikających 

z niepełnosprawności pacjenta w starszym wieku 
P6S_KK 

rozwiązywania problemów etycznych związanych 

z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów 

służących realizacji określonych zadań 

K08 

poznając kompetencje i ograniczenia wybranych metod 

fizjoterapeutycznych oraz złożony charakter wybranych 

patologii uznaje konieczność współpracy z innymi 

specjalnościami zawodów medycznych 

PS6_KK 
zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

PS6_UO 
współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu 

K09 

ma świadomość potrzeby doskonalenia umiejętności 

zawodowych oraz sprawności fizycznej niezbędnej do 

ich wykonywania 

P6S_KR 

dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 

wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów 
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K10 buduje atmosferę wzajemnego zaufania 

PS6_KR 
okazywania szacunku wobec pacjenta, klienta, grup 

społecznych oraz troski o ich dobro 

a
b
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K11 
przestrzega właściwych relacji z pacjentem i jego 

rodziną 

K12 okazuje szacunek wobec pacjenta, dba o jego dobro 

K13 
jest zdolny zarówno do samodzielnej pracy jak 

i współpracy w zespole terapeutycznym 
PS6_UO 

współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu 

K14 
umie okazać szacunek i zrozumienie dla pacjenta, jego 

rodziny i osób mu bliskich PS6_KR 
okazywania szacunku wobec pacjenta, klienta, grup 

społecznych oraz troski o ich dobro 

K15 
przestrzega praw pacjenta i dba o jego dobrostan 

fizyczny i psychiczny P6S_UK 

formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów, grup 

społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem 

zawodu 

K16 
przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta 

zdrowia oraz przebiegu fizjoterapii 
P6S_KK 

rozwiązywania problemów etycznych związanych 

z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów 

służących realizacji określonych zadań 

K17 przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy 

PS6_UO 
współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu 
K18 

rozumie potrzebę podejmowania otwartego dialogu na 

temat zaburzeń psychicznych 

K19 
prezentuje pozytywną postawę w stosunku do osób w 

wieku starszym 
PS6_KR 

okazywania szacunku wobec pacjenta, klienta, grup 

społecznych oraz troski o ich dobro 

 

 


