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Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  
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z dnia 18 września 2014 r. 
 

Zespół ds. oceny procesu kształcenia                         Ankieta anonimowa 
WWFiS w Białej Podlaskiej                                    Fizjoterapia poziom licencjacki  
 
 

Szanowni Studenci! 
Ankieta ma na celu zebranie informacji na temat jakości i efektów kształcenia w WWFiS.  Prosimy o 
udział w badaniu i głos w dyskusji na ten temat. Dziękujemy za Państwa opinie! 
 

Metryczka 

 

1. Płeć:                              a.  kobieta          b.  męŜczyzna 

 
2. Tryb studiów:  a.  stacjonarne  b. niestacjonarne 

 
3. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5-max) poziom nabytych podczas studiów kompetencji według 

podanych kategorii, jak równieŜ poziom swoich oczekiwań w tym zakresie: 
(1 – b. niski poziom; 2- niski; 3- przeciętny; 4- wysoki; 5 – b. wysoki) 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Poziom 
zdobyty 

Poziom 
oczekiwań  

KATEGORIE WIEDZY: w zakresie wiedzy  
1. Ogólna wiedza z zakresu nauk biomedycznych   
2. Ogólna wiedza na temat chorób i procesów patologicznych   
3. Wiedza dotycząca postępowania fizjoterapeutycznego   
4. Wiedza dotycząca organizacji systemu ochrony zdrowia   
5.  Wiedza dotycząca zasad dydaktyki i pedagogiki oraz andragogiki    
UMIEJĘTNOŚCI: w zakresie umiejętności 
6. Przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta i postawienia 

wstępnej diagnozy 
  

7. Oceny postawy ciała   
8. Wykonania procedur fizjoterapeutycznych (w zakresie 

kinezyterapii, fizykoterapii, masaŜu) 
  

9. Prowadzenia dokumentacji fizjoterapeutycznej   
10. UŜywania podstawowych technik pomocy przedmedycznej   
11. Ustalenia priorytetów oraz celów w zakresie podejmowanych 

procedur fizjoterapeutycznych  
  

12. Oceny wpływu dysfunkcji i/lub ograniczeń na stan funkcjonalny, 
sprawność fizyczną i jakość Ŝycia pacjenta 

  

13. Motywowania, instruowania i aktywizowania pacjenta i jego 
bliskich do pełnego zaangaŜowania w profilaktykę i fizjoterapię 

  

14. Postępowania w sytuacjach konfliktowych w zespole 
terapeutycznym i w relacjach z pacjentem 

  

INNE KOMPETENCJE (prezentacja postaw): w zakresie 
prezentowanych postaw 

15 Świadomość potrzeby dalszego kształcenia się   
16. Postawa właściwa dla naukowego, krytycznego sposobu 

interpretowania informacji 
  

17. Komunikacja w obrębie zespołu profesjonalistów   
18. Postawa szanująca prawa pacjenta   
19. Asertywność i świadomość potrzeby stosowania technik radzenia 

sobie ze stresem i objawami wypalenia zawodowego 
  

20. Postawa ostroŜności i taktu wobec innych w kwestii wyciągania   



wniosków i formułowania porad 
21. Aktywność w działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia  

i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 
  

22. Inne (jakie?)...................   
 

 

4. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5-max), swoje przygotowanie do pracy w: 
 

a. placówkach szpitalnych……. 
b. przychodniach……………… 
c. ośrodkach/gabinetach 

terapeutycznych…………… 
d. sanatoriach/ośrodkach 

wypoczynkowych…………. 

e. szkołach/placówkach oświatowych.... 
f. klubach/stowarzyszeniach 

sportowych....................... 
g. instytucjach sportowych i 

rekreacyjnych ................. 
h. inne (jakie?).....................

 
5. Czy jest Pan(i) zadowolony(a)  z przebiegu studiów licencjackich? 

 
a. zdecydowanie tak         b. raczej tak       c. raczej nie        d. zdecydowanie nie     e. trudno powiedzieć 

6. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5-max) ofertę dydaktyczną i warunki studiowania w uczelni: 

 
a. program studiów…. 
b. rozkład zajęć…. 
c. poziom prowadzonych zajęć..... 
d. dostęp do obiektów sportowych..... 
e. dostęp do literatury naukowej…. 
f. dostęp do Internetu…. 

g. dostępność wykładowców 
(konsultacje)…. 

h. praca administracji uczelni.... 
i. moŜliwość rozwoju zainteresowań..... 
j. atmosfera na uczelni…. 

 
 

7. Jakie uprawnienia zdobył(a) Pan(i) w trakcie studiów licencjackich? 
 

a. uprawnienia instruktorskie 
(jakie?)…………………………… 

b. uprawnienia trenerskie…………… 

c. uprawnienia sędziowskie………. 
d. inne (jakie?)……………………. 

 
8. Po ukończeniu studiów licencjackich zamierza Pan(i) : 

 
a. podjąć zatrudnienie w szpitalu……... 
b. w innej placówce medycznej………. 
c. podjąć dowolną pracę……………… 
d. podjąć studia II stopnia……………. 
e. rozpocząć kształcenie w ramach 

innego kierunku studiów…………. 

f. podjąć zatrudnienie i jednocześnie 
dalej się kształcić………………. 

g. podjąć studia podyplomowe…… 
h. szukać pracy za granicą……….. 
i. inne (jakie?) ............................... 

 
 

 


