
 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 
 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

PRAKTYKA  „ASYSTENCKA/WDROŻENIOWA” 

150 godzin   dydaktycznych  (5 pkt. ECTS) 

 

Rok akad.: ……………….                        Rok stud.: I   po sem.: 2 

  

KIERUNEK 

FIZJOTERAPIA 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  

 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 

 

 

 

…………………………………… 
Pieczątka z nazwą i adresem placówki 



 

Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………………. 

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

Termin realizacji praktyki ……………………………………………………………………...  

Opiekun zakładowy praktyki ……………………………………………………………..…….  

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W MIEJSCU REALIZACJI PRAKTYKI  

1. Studentów obowiązuje czas pracy fizjoterapeutów w danej placówce.  

2. Sposobem doskonalenia umiejętności praktycznych kieruje opiekun praktyki w danej placówce  

3. Obowiązkiem studenta jest przedłożenie zakładowemu opiekunowi Dziennika Praktyk.   

4. Obowiązkiem studenta  jest codzienne prowadzenie dziennika praktyk oraz sporządzenie 

końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej placówce.  

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

od zakładowego opiekuna praktyki.  

6. Merytorycznej oceny dziennika praktyk oraz zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun dydaktyczny 

działający z ramienia uczelni.  

  

  

HOSPITACJA PRAKTYK  

1. W czasie trwania praktyki w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy danej placówki może 

być przeprowadzona hospitacja praktyki,  

2. W dniu hospitacji student powinien:  

 być obecny na praktyce (lub zakładowy opiekun praktyki powinien znać przyczynę 

nieobecności praktykanta);  

 przedstawić do wglądu dzienne sprawozdanie z praktyki.   

  



 

 

PROGRAM  PRAKTYKI 

ASYSTENCKIEJ/WDROŻENIOWEJ  
 

1. Cel praktyki:  

 - przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, 

 - wdrożenie w specyfikę pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, 

 - poznanie organizacji placówki udzielają cej świadczeń w zakresie fizjoterapii, 

 - nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi (słuchanie, 

rozmowa, empatia, tolerancja), 

 - asystowanie w zabiegach fizjoterapeutycznych (diagnostyka – ordynacja –  ewaluacja – 

dokumentacja), 

 - uświadomienie potrzeby współpracy w zespole terapeutycznym. 

 

2.  Treści programowe:  

 Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji, treściami 

programowymi, literaturą oraz sprawami organizacyjnymi, zapoznanie z zasadami BHP 

– 2 godz. 

 Obserwacja diagnostyki fizjoterapeutycznej – 26 godz. 

 Obserwacja planowanych jednostkowych działań fizjoterapeutycznych – 26 godz. 

 Obserwacja i analiza dokumentacji medycznej, nabycie umiejętności dokumentowania 

postępowania fizjoterapeutycznego – 26 godz. 

 Obserwacja  kinezyterapii ogólnej i miejscowej – 26 godz. 

 Obserwacja w usprawnianiu pacjentów z wykorzystaniem metod fizjoterapeutycznych – 

26 godz. 

 Poznanie zadań i celów pracy poszczególnych członków zespołu rehabilitacyjnego       -  

18 godz. 

 

         Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty   

         kształcenia zamieszczone w dalszej części dziennika. 

  

  

3. Miejsce praktyki :  

Oddziały szpitalne oraz domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i inne 

instytucje, organizacje i ośrodki wsparcia, które prowadzą działalność z zakresu 

rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

  

 

4.   Czas trwania :  I rok mgr, po II semestrze – 150 godzin dydaktycznych.  



Przebieg praktyki 

Data,    

liczba    

godz. 

pracy  

 

Inicjały 

pacjenta, 

wiek, płeć  

 

 

Rozpoznanie  

 

Realizacja programu praktyki / zastosowane 

postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

 

 

Uwagi  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Podpis zakładowego opiekuna  ……………………… 



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PRAKTYKI 

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu:   

1. Zasady funkcjonowania danej placówki ( typ, zasady finansowania z NFZ, struktura 

organizacyjna).  

2. Szczegółowy opis funkcjonowania komórki w której student bezpośrednio odbywał praktykę 

zawodową (np. oddział rehabilitacji).  

3. Rola fizjoterapeuty w danej placówce.  

4. Analiza jednego studium przypadku.  



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

 DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

 

Przedmiotowe efekty kształcenia  

 

Punktacja  
  

P_W01. Realizując program praktyki weryfikuje w sposób praktyczny wiedzę              
z zakresu budowy anatomicznej człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu 
mięśniowo- szkieletowego oraz metod badania pacjenta na potrzeby fizjoterapii.  
 

  

P_W02. Potrafi opisać zasady organizacji placówki medycznej, zadań i zakresu 
działania fizjoterapeuty w aspekcie rehabilitacji kompleksowej. 

  

P_U01. Potrafi zbierać i analizować informacje dotyczące pacjentów z różnymi 
chorobami i dysfunkcjami w zakresie przydatnym dla postępowania 
fizjoterapeutycznego.  
 

  

P_U02. Potrafi prowadzić dokumentację w zakresie działań diagnostycznych                        
i fizjoterapeutycznych.  
 

  

P_U03. Potrafi współdziałać w zespole terapeutycznym.                         
 

  

P_K01. Rozumie potrzebę właściwego kształtowania postaw społecznych. 
 

  

P_K02. Wykazuje postawę empatyczną w stosunku do osób niepełnosprawnych.  
 

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry 

  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

  

Końcowa ocena praktyki: ……………………… 

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

(podpis i zakładowego opiekuna praktyki)  



 

SAMOOCENA STUDENTA DOKONANA PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE 

1. Umiejętności nabyte podczas odbywania praktyki:  brak    pojedyncze     wiele   

2. Stopień trudności stawianych zadań:  łatwe    przystępne     trudne   

3. Inne spostrzeżenia i uwagi (np. kontakt z personelem, przydatność w przyszłej pracy zawodowej  

itp.)  

…………………………………..…………………………………………….  

…………………………………………………………………….…………..  

…………………………………………………………………….…………..  

………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………..……………………………… 

(data i podpis studenta/ki )  

  

  

OCENA WYSTAWIONA PRZEZ OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO 

PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

DZIAŁAJĄCEGO Z RAMIENIA UCZELNI  

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

  

Ostateczna ocena: …………..                         
…………………………………………… 

(podpis opiekuna praktyki zawodowej)  

  



 



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

 

 PRAKTYKA „W PRACOWNI KINEZYTERAPII” 

300 godzin dydaktycznych  (11 pkt. ECTS)  

 

 

  Rok akad.: …………………                   Rok stud.:II   po sem.: 4       

/wakacyjna/ 
  

KIERUNEK  

FIZJOTERAPIA  
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

  

………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)   

 

 

   ---------------------------------------- 
Pieczątka z nazwą i adresem placówki  



Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………………. 

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

Termin realizacji praktyki ……………………………………………………………………...  

Opiekun zakładowy praktyki ……………………………………………………………..…….  

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W MIEJSCU REALIZACJI PRAKTYKI  

1. Studentów obowiązuje czas pracy fizjoterapeutów w danej placówce.  

2. Sposobem doskonalenia umiejętności praktycznych kieruje opiekun praktyki w danej placówce  

3. Obowiązkiem studenta jest przedłożenie zakładowemu opiekunowi Dziennika Praktyk.   

4. Obowiązkiem studenta  jest codzienne prowadzenie dziennika praktyk oraz sporządzenie 

końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej placówce.  

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

od zakładowego opiekuna praktyki.  

6. Merytorycznej oceny dziennika praktyk oraz zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun dydaktyczny 

działający z ramienia uczelni.  

  

  

HOSPITACJA PRAKTYK  

1. W czasie trwania praktyki w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy danej placówki może 

być przeprowadzona hospitacja praktyki,    

2. W dniu hospitacji student powinien:  

 być obecny na praktyce (lub zakładowy opiekun praktyki powinien znać przyczynę 

nieobecności praktykanta);  

 przedstawić do wglądu dzienne sprawozdanie z praktyki. 



 

PROGRAM  PRAKTYKI 

„w pracowni kinezyterapii„ 
 

1. Cel praktyki:  

- praktyczna weryfikacja wiedzy i zdobytych umiejętności w zakresie badania na  

   potrzeby kinezyterapii (pomiary linijne długości, obwodów, zakresu ruchu w stawach,  

   oceny siły mięśniowej),  

- wykonywania ćwiczeń w obrębie kinezyterapii miejscowej.  

 

2.  Treści programowe:  

- Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji,  

   treściami programowymi, literaturą oraz sprawami organizacyjnymi, zapoznanie  

   z zasadami BHP – 2 godz. 

- Analiza dokumentacji medycznej – 38 godz. 

- Uczestnictwo w przeprowadzeniu badania pacjenta na potrzeby kinezyterapii: zebranie  

   wywiadu personalnego, chorobowego i socjalnego, wykonanie pomiarów linijnych:  

   długości i obwodów, zakresu ruchu w stawach, oceny siły mięśni oraz zastosowanie  

   testów funkcjonalnych – 38 godz. 

- Zakładanie etapowych i ostatecznych celów rehabilitacji, we współpracy z członkami  

   zespołu rehabilitacyjnego  – 37 godz. 

- Współudział w planowaniu i programowaniu usprawniania ruchowego oraz  

   dokumentacja wykonywanych  zabiegów  – 37 godz. 

           -  Współudział w poprawnym wykonaniu ćwiczeń kinezyterapeutycznych oraz ich   
                 dokumentacja  - 37 godz. 

- Asystowanie, uczestnictwo w doborze właściwego sprzętu do wykonania ćwiczeń  

   kinezyterapeutycznych oraz w zastosowaniu zaopatrzenia  technicznego  

   i ortopedycznego – 37 godz. 

- Zapoznanie się z wybranymi metodami fizjoterapii (metody reedukacji nerwowo- 

   mięśniowej i inne) – 37 godz. 

- Poznanie organizacji pracy, zadań i współpraca z członkami zespołu rehabilitacyjnego  

   – 37 godz. 

 

Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty kształcenia 

zamieszczone w dalszej części dziennika. 

   

3. Miejsce praktyki :  

oddziały szpitalne oraz domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i inne 

instytucje, organizacje i ośrodki wsparcia, które prowadzą działalność z zakresu 

rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

  

 

4. Czas trwania :  II rok mgr, po IV semestrze /wakacyjna/ – 300 godz. dydakt.  



Przebieg praktyki 

Data,    

liczba     

godz. 

pracy  

 

Inicjały 

pacjenta, 

wiek, płeć  

 

 

Rozpoznanie  

 

Realizacja programu praktyki / zastosowane 

postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

 

 

Uwagi  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Podpis zakładowego opiekuna  ……………………… 



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PRAKTYKI 

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu:   

1. Zasady funkcjonowania danej placówki ( typ, zasady finansowania z NFZ, struktura 

organizacyjna).  

2. Szczegółowy opis funkcjonowania komórki w której student bezpośrednio odbywał praktykę 

zawodową (np. oddział rehabilitacji).  

3. Rola fizjoterapeuty w danej placówce.  

4. Analiza jednego studium przypadku.  



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

 

Przedmiotowe efekty kształcenia  

 

Punktacja  

P_W01. Realizując program praktyk weryfikuje w sposób praktyczny wiedzę na 
temat badania pacjenta na potrzeby kinezyterapii oraz  postępowania 
kinezyterapeutycznego.  
 

  

P_U01. Potrafi przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta            
w zakresie niezbędnym dla kinezyterapii.   
 

  

P_U02.  Potrafi prowadzić dokumentację ( plan oceny pacjenta) w poszczególnych 
etapach postępowania fizjoterapeutycznego.  

 

  

P_U03. Potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia z zakresu kinezyterapii miejscowej 
zgodnie z metodyką.  
 

  

P_K01. Prezentuję postawę życzliwą i otwartą na współpracę w zespole 
terapeutycznym.  

 

  

P_K02. Potrafi odpowiednio formułować i określać priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania w realizacji zadań zawodowych.   
 

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

 

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

................................................................ 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki)   



 

SAMOOCENA STUDENTA DOKONANA PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE 

 

1. Umiejętności nabyte podczas odbywania praktyki:  brak    pojedyncze     wiele   

2. Stopień trudności stawianych zadań:  łatwe    przystępne     trudne   

3. Inne spostrzeżenia i uwagi (np. kontakt z personelem, przydatność w przyszłej pracy zawodowej  

itp.)  

…………………………………..…………………………………………….  

…………………………………………………………………….…………..  

…………………………………………………………………….…………..  

………………………………………………………………………………... 

 

…………………..……………………… 

(data i podpis studenta/ki )  

  

  

OCENA WYSTAWIONA PRZEZ OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO 

PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

DZIAŁAJĄCEGO Z RAMIENIA UCZELNI  

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

  

  

   

Ostateczna ocena: …………..                             ……………………………………… 

(podpis opiekuna praktyki zawodowej)  



 



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

PRAKTYKA „Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ, 

FIZYKOTERAPII I MASAŻU”  

100 godzin dydaktycznych  (4 pkt. ECTS)  

 

 Rok akad.: ………………                              Rok stud.: III   sem.: 5  

  

KIERUNEK  

FIZJOTERAPIA  
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

  

…………………………………………………………………  
(imię i nazwisko)   

 

 

 

 ----------------------------------- 
Pieczątka z nazwą i adresem placówki 



 
Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………………. 

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

Termin realizacji praktyki ……………………………………………………………………...  

Opiekun zakładowy praktyki ……………………………………………………………..…….  

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W MIEJSCU REALIZACJI PRAKTYKI  

1. Studentów obowiązuje czas pracy fizjoterapeutów w danej placówce.  

2. Sposobem doskonalenia umiejętności praktycznych kieruje opiekun praktyki w danej placówce  

3. Obowiązkiem studenta jest przedłożenie zakładowemu opiekunowi Dziennika Praktyk.   

4. Obowiązkiem studenta  jest codzienne prowadzenie dziennika praktyk oraz sporządzenie 

końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej placówce.  

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

od zakładowego opiekuna praktyki.  

6. Merytorycznej oceny dziennika praktyk oraz zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun dydaktyczny 

działający z ramienia uczelni.  

  

  

HOSPITACJA PRAKTYK  

1. W czasie trwania praktyki w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy danej placówki może 

być przeprowadzona hospitacja praktyki,    

2. W dniu hospitacji student powinien:  

 być obecny na praktyce (lub zakładowy opiekun praktyki powinien znać przyczynę 

nieobecności praktykanta);  

 przedstawić do wglądu dzienne sprawozdanie z praktyki.   

  

 

 

 



 
 

PROGRAM  PRAKTYKI 

„z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu „ 
 

1.  Cel praktyki: 
wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień 

fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym 

tematem praktyki. 

 

2.  Treści programowe:  

- Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji,  

   treściami programowymi, literaturą oraz sprawami organizacyjnymi, zapoznanie  

   z zasadami BHP – 2 godz. 

- Obserwacja i doskonalenie umiejętności przeprowadzenia badania podmiotowego             

   i przedmiotowego pacjenta w zakresie /ortopedii, reumatologii, neurologii,  

   geriatrii, onkologii/ celem oceny stanu funkcjonalnego pacjenta oraz   

   monitorowanie efektów fizjoterapii  – 17 godz. 

- Obserwacja i doskonalenie umiejętności tworzenia programu usprawniania  

   i realizacji postępowania usprawniającego w zakresie miejscowym oraz ogólnym,  

   indywidualnie i zespołowo, w zależności od stanu pacjenta i specyfiki jednostki  

   chorobowej (ortopedia, reumatologia, neurologia, geriatria, onkologia)                       

   na oddziałach szpitalnych i ambulatoriach rehabilitacyjnych – 16 godz. 

- Obserwacja i doskonalenie umiejętności odpowiedniego doboru i poprawnego  

   wykonania technik fizjoterapeutycznych, z uwzględnieniem elementów metod  

   fizjoterapeutycznych w zakresie (ortopedii, reumatologii, neurologii, geriatrii,  

   onkologii) – 17 godz.  

- Obserwacja i doskonalenie umiejętności doboru odpowiedniego zaopatrzenia  

   ortopedycznego, stosownie do dysfunkcji, stanu pacjenta,  jego potrzeb  

   i możliwości w zakresie (ortopedii, reumatologii, neurologii, geriatrii, onkologii)                  

    – 16 godz. 
- Obserwacja i czynne uczestnictwo w sporządzaniu dokumentacji badania pacjenta  

   na potrzeby fizjoterapii oraz prowadzonego  usprawniania ruchowego w zakresie  

   (ortopedii, reumatologii, neurologii, geriatrii, onkologii)  – 16 godz. 

- Obserwacja i doskonalenie umiejętności odpowiedniego doboru i poprawnego  

   wykonania zabiegów fizykoterapeutycznych (fototerapii, laseroterapii,  

   termoterapii, elektroterapii, magnetoterapii, sonoterapii) z uwzględnieniem  

   wskazań, przeciwskazań i doboru właściwych dawek terapeutycznych w zakresie  

   (ortopedii, reumatologii, neurologii, geriatrii, onkologii)  – 16 godz. 

 

      Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty    

       kształcenia zamieszczone w dalszej części dziennika. 

   

3.  Miejsce praktyki :  

                oddziały szpitalne (ortopedyczne, reumatologiczne, neurologiczne,   

                neurochirurgiczne, rehabilitacyjne, geriatryczne), szpitale rehabilitacyjne,  

                zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, sanatoria oraz domy pomocy społecznej               

                i przychodnie rehabilitacyjne. 

                Opiekun praktyk: fizjoterapeuta z tytułem magistra.  

 

4.  Czas trwania :  III rok mgr,  V semestr  – 100 godz. dydakt.  



Przebieg praktyki 

 

Data,    

liczba     

godz. 

pracy  

 

Inicjały 

pacjenta, 

wiek, płeć  

 

 

Rozpoznanie  

 

Realizacja programu praktyki / zastosowane 

postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

 

 

Uwagi  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Podpis zakładowego opiekuna  ……………………… 



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PRAKTYKI 

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu:   

1. Zasady funkcjonowania danej placówki ( typ, zasady finansowania z NFZ, struktura 

organizacyjna).  

2. Szczegółowy opis funkcjonowania komórki w której student bezpośrednio odbywał praktykę 

zawodową (np. oddział rehabilitacji).  

3. Rola fizjoterapeuty w danej placówce.  

4. Analiza jednego studium przypadku.  



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia  Punktacja  

P_W01. Realizując program praktyk weryfikuje w sposób praktyczny wiedzę 
teoretyczną w zakresie przyczyn, przebiegu i rokowania chorób i dysfunkcji narządu 
ruchu w ortopedii/reumatologii/ neurologii/geriatrii/onkologii oraz procesu 
diagnostycznego w obszarze właściwym dla fizjoterapii.   

  

P_U01. Potrafi wykonać badanie podmiotowe i przedmiotowe, wykorzystując wiedzę 
z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz podstaw fizjoterapii, celem oceny stanu 
funkcjonalnego pacjenta z chorobą lub dysfunkcją ruchu                                                        
w ortopedii/reumatologii/neurologii/geriatrii/onkologii, monitorowania efektów 
fizjoterapii oraz ustalenia, realizacji i/lub modyfikacji postępowania 
fizjoterapeutycznego.  

  

P_U02. Potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować program usprawniania osób           
z różnymi chorobami w zakresie 
ortopedii/reumatologii/neurologii/geriatrii/onkologii. 

  

P_U03. Posiada umiejętność poprawnego wykonania procedur fizjoterapeutycznych 
stosownie do określonego stanu klinicznego chorego 
(ortopedia/reumatologia/neurologia/geriatria/onkologia), właściwie współpracując 
w ramach zespołu terapeutycznego.  

  

P_U04. Posiada umiejętność poprawnego wykonania procedur 
fizykoterapeutycznych stosownie do określonego stanu klinicznego chorego 
(ortopedia/reumatologia/neurologia/geriatria/onkologia), właściwie współpracując 
w ramach zespołu terapeutycznego.   

  

P_U05. Potrafi dobrać, przygotować i zastosować, we współpracy z innymi 
specjalistami, zaopatrzenie ortopedyczne u pacjentów z chorobą 
ortopedyczną/reumatologiczną/neurologiczną/geriatryczną/onkologiczną.  

  

P_U06. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą działań diagnostycznych                          
i fizjoterapeutycznych u pacjentów z chorobą 
ortopedyczną/reumatologiczną/eurologiczną/geriatryczną/onkologiczn.  

  

P_K01. Respektuje kompetencje współpracowników i innych specjalistów 
medycznych, potrafi się do nich zwrócić po pomoc  lub współpracować ze 
świadomością własnych ograniczeń. 

 

P_K02. Rozumie i prezentuje  postawę  promującą  zdrowy  styl  życia, będąc 
świadomym kreowania przykładu dla pacjentów. 

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

.............................................................. 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki)   



 

SAMOOCENA STUDENTA DOKONANA PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE 

 

1. Umiejętności nabyte podczas odbywania praktyki:  brak    pojedyncze     wiele   

2. Stopień trudności stawianych zadań:  łatwe    przystępne     trudne   

3. Inne spostrzeżenia i uwagi (np. kontakt z personelem, przydatność w przyszłej pracy zawodowej  

itp.)  

…………………………………..…………………………………………….  

…………………………………………………………………….…………..  

…………………………………………………………………….…………..  

………………………………………………………………………………... 

 

…………………..…………………… 

(data i podpis studenta/ki )  

  

  

OCENA WYSTAWIONA PRZEZ OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO 

PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

DZIAŁAJĄCEGO Z RAMIENIA UCZELNI  

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Ostateczna ocena: …………..                                 ……………………………………. 

(podpis opiekuna praktyki zawodowej)  



 



 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

„WAKACYJNA PRAKTYKA PROFILOWANA”  

WYBIERANA PRZEZ STUDENTA 

200 godzin dydaktycznych  (7 pkt. ECTS)  

 

Rok akad.:……………….                           Rok stud.: III   po sem.: 6  

KIERUNEK  

FIZJOTERAPIA  
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

  

…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)   

 

 

 

  ----------------------------------- 
Pieczątka z nazwą i adresem placówki 



 
Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………………. 

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

Termin realizacji praktyki ……………………………………………………………………...  

Opiekun zakładowy praktyki ……………………………………………………………..…….  

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W MIEJSCU REALIZACJI PRAKTYKI  

1. Studentów obowiązuje czas pracy fizjoterapeutów w danej placówce.  

2. Sposobem doskonalenia umiejętności praktycznych kieruje opiekun praktyki w danej placówce  

3. Obowiązkiem studenta jest przedłożenie zakładowemu opiekunowi Dziennika Praktyk.   

4. Obowiązkiem studenta  jest codzienne prowadzenie dziennika praktyk oraz sporządzenie 

końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej placówce.  

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

od zakładowego opiekuna praktyki.  

6. Merytorycznej oceny dziennika praktyk oraz zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun dydaktyczny 

działający z ramienia uczelni.  

  

  

HOSPITACJA PRAKTYK  

1. W czasie trwania praktyki w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy danej placówki może 

być przeprowadzona hospitacja praktyki,    

2. W dniu hospitacji student powinien:  

 być obecny na praktyce (lub zakładowy opiekun praktyki powinien znać przyczynę 

nieobecności praktykanta);  

 przedstawić do wglądu dzienne sprawozdanie z praktyki.   

 
 

 

 

WYBIERANA  PRZEZ  STUDENTA 

 



 

 

PROGRAM  PRAKTYKI 

wakacyjna profilowana 

„w chorobach wewnętrznych” 
 

1. Cel praktyki:  

wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień 

fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym tematem 

praktyki. 

 

 

2.  Treści programowe:  

          - Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji,  

             treściami programowymi, literaturą oraz sprawami organizacyjnymi, zapoznanie  

             zasad BHP. 

    - Obserwacja diagnostyki fizjoterapeutycznej w chorobach serca, krążenia  

       obwodowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego i w chorobach  

       urologicznych. 

    - Uczestniczenie i samodzielne wykonywanie diagnostyki fizjoterapeutycznej  

       w chorobach serca, krążenia obwodowego, układu oddechowego, przewodu  

       pokarmowego i w chorobach urologicznych (testy palpacyjne, funkcjonalne,  

       wykorzystanie aparatury pomiarowo – diagnostycznej). 

 

Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty kształcenia 

zamieszczone w dalszej części dziennika. 

  

  

3. Miejsce praktyki : 

oddziały szpitalne (rehabilitacji, internistyczne, geriatryczne, kardiologiczne, 

pulmonologiczne), sanatoria o profilu leczenia: internistycznym, kardiologicznym, 

pulmonologicznym, domy pomocy społecznej, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety 

fizjoterapii, warsztaty terapii zajęciowej i inne instytucje, organizacje, ośrodki wsparcia, 

które prowadzą działalność z zakresu rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

Opiekun praktyki: fizjoterapeuta z tytułem magistra, posiadający co najmniej 5 – letni staż 

pracy w zawodzie. 

 

4. Czas trwania :  III rok mgr, po VI semestrze – 200 godz. dydakt.  

 



 

 

PROGRAM  PRAKTYKI 

wakacyjna profilowana 

„w dysfunkcjach układu ruchu” 
 

1. Cel praktyki:  

wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień 

fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym tematem 

praktyki. 

 

2.  Treści programowe:  

               - Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji,  

                  treściami programowymi oraz organizacją pracy ośrodka rehabilitacji,  

                  bezpieczeństwo i higiena pracy w danej placówce, regulamin, prawa i obowiązki  

                  fizjoterapeuty, prawa i obowiązki pacjenta w praktyce fizjoterapeuty. 

    - Obserwacja i zapoznanie się z praktycznym wykonaniem diagnostyki chorego dla  

       potrzeb fizjoterapii w zakresie dysfunkcji układu ruchu, obserwacja oceny  

       czynnościowej i funkcjonalnej pacjenta, obserwacja i doskonalenie umiejętności  

       przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta. 

    - Uczestniczenie i samodzielne wykonywanie diagnostyki fizjoterapeutycznej dla  

       potrzeb fizjoterapii schorzeń układu ruchu, ocena czynnościowa i funkcjonalna  

       pacjenta, doskonalenie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia badania  

       podmiotowego i przedmiotowego pacjenta (wywiad, pomiary, testy). 

 

Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty kształcenia 

zamieszczone w dalszej części dziennika. 

  

  

3. Miejsce praktyki : 

oddziały szpitalne (rehabilitacji, ortopedyczne, reumatologiczne), sanatoria o profilu 

leczenia: narząd ruchu, domy pomocy społecznej, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety 

fizjoterapii, warsztaty terapii zajęciowej i inne instytucje, organizacje, ośrodki wsparcia, 

które prowadzą działalność z zakresu rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych; 

Opiekun praktyk: fizjoterapeuta z tytułem magistra, posiadający co najmniej 5 – letni staż 

pracy w zawodzie; 

 

4. Czas trwania :  III rok mgr, po VI semestrze – 200 godz. dydakt.  

 



 

 

PROGRAM  PRAKTYKI 

wakacyjna profilowana 

„w wieku rozwojowym” 
 

1. Cel praktyki:  

wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień 

fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym tematem 

praktyki. 

 

2.  Treści programowe:  

   - Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji,  

      treściami programowymi oraz organizacją pracy ośrodka rehabilitacji,  

      bezpieczeństwo i higiena pracy w danej placówce, regulamin, prawa i obowiązki  

      fizjoterapeuty, prawa i obowiązki pacjenta w praktyce fizjoterapeuty.  

   - Obserwacja i zapoznanie się z praktycznym wykonaniem diagnostyki chorego                

      dla potrzeb fizjoterapii w wieku rozwojowym, obserwacja oceny czynnościowej  

      i funkcjonalnej młodego pacjenta, obserwacja i doskonalenie umiejętności  

      przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta w wieku  

      rozwojowym. 

   - Uczestniczenie i samodzielne wykonywanie diagnostyki fizjoterapeutycznej               

      dla potrzeb fizjoterapii w wieku rozwojowym, ocena czynnościowa i funkcjonalna  

      młodego pacjenta, doskonalenie umiejętności samodzielnego  przeprowadzenia  

      badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta (wywiad, pomiary, testy). 

 

 

Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty kształcenia 

zamieszczone w dalszej części dziennika. 

  

  

3. Miejsce praktyki : 
      oddziały szpitalne (oddziały szpitalne (dziecięce, rehabilitacji dziecięcej, neurologii    

      dziecięcej) oraz domy pomocy społecznej, przychodnie rehabilitacji, przychodnie  

      rehabilitacji dziecięcej, sanatoria rehabilitacji dziecięcej). 

      Opiekun praktyk: fizjoterapeuta z tytułem magistra, posiadający co najmniej                                        

       5 – letni staż pracy w zawodzie. 

 

4. Czas trwania :  III rok mgr, po VI semestrze – 200 godz. dydakt.  

 



Przebieg praktyki 
 

Data,    

liczba     

godz. 

pracy  

 

Inicjały 

pacjenta, 

wiek, płeć  

 

 

Rozpoznanie  

 

Realizacja programu praktyki / zastosowane 

postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

 

 

Uwagi  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Podpis zakładowego opiekuna  ……………………… 



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PRAKTYKI 

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu:   

1. Zasady funkcjonowania danej placówki ( typ, zasady finansowania z NFZ, struktura 

organizacyjna).  

2. Szczegółowy opis funkcjonowania komórki w której student bezpośrednio odbywał praktykę 

zawodową (np. oddział rehabilitacji).  

3. Rola fizjoterapeuty w danej placówce.  

4. Analiza jednego studium przypadku.  

 



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia /w chorob. wew./ Punktacja  

P_W01. Ma pogłębioną wiedzę o budowie i funkcji narządów wewnętrznych oraz 
mechanizmach procesów  patologicznych zachodzących w ich obrębie.   

  

P_W02. Ma pogłębioną wiedzę na temat diagnostyki schorzeń narządów 
wewnętrznych dla potrzeb fizjoterapii, możliwości wykorzystania specjalistycznej 
aparatury pomiarowo – diagnostycznej oraz planowania indywidualnych działań 
terapeutycznych w danej jednostce chorobowej.  

  

P_U01. Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych 
podstawowych badań  klinicznych celem właściwego doboru i prawidłowego  
przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych.  

  

P_U02. Potrafi formułować opinię i orzeczenia zgodnie ze stanem faktycznym stanu 
funkcjonalnego pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii.  

  

P_U03. Przeprowadza podstawowe działania profilaktyczne w różnych działach 
klinicznych.  

  

P_U04. Potrafi ocenić działania usprawniające  pacjentów w przypadkach chorób 
narządów wewnętrznych.  

  

P_U05. Potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne                      
dla doboru środków fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z zastosowaniem 
odpowiednich metod fizjoterapeutycznych.  

 

P_U06. Potrafi dobrać i uzasadnić odpowiednią formę aktywności ruchowej                         
dla pacjenta. 

  

P_K01. Rozumie potrzebę systematycznego kształcenia się i dbania o poziom 
sprawności fizycznej dla jak najefektywniejszego realizowania działalności 
zawodowej fizjoterapeuty. 

 

P_K02. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy własnych ograniczeń                 
i wie kiedy zwrócić się do ekspertów. 

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

............................................................. 
 (podpis  zakładowego opiekuna praktyki) 



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia /w dysfunkcjach układu ruchu/  Punktacja  

P_W01. Ma pogłębioną wiedzę o schorzeniach układu ruchu.    

P_W02. Ma pogłębioną wiedzę na temat diagnostyki schorzeń układu ruchu                   
dla potrzeb fizjoterapii, możliwości wykorzystania specjalistycznej aparatury 
pomiarowo – diagnostycznej oraz planowania indywidualnych działań 
terapeutycznych w danej jednostce chorobowej.  

  

P_W03. Ma pogłębioną wiedzę na temat diagnostyki schorzeń układu ruchu                     
dla potrzeb fizjoterapii, możliwości wykorzystania specjalistycznej aparatury 
pomiarowo – diagnostycznej oraz planowania indywidualnych działań 
terapeutycznych w danej jednostce chorobowej.  

  

P_U01. Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych 
podstawowych badań klinicznych celem właściwego doboru i prawidłowego  
przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych.  

  

P_U02. Potrafi formułować opinię i orzeczenia zgodnie ze stanem faktycznym stanu  
funkcjonalnego pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii.  

  

P_U03. Przeprowadza działania profilaktyczne w różnych przypadkach klinicznych 
pacjentów ze schorzeniami układu ruchu. 

  

P_U04. Potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ocenić działania 
usprawniające pacjentów ze schorzeniami układu ruchu.  

 

P_U05. Potrafi prowadzić badania funkcjonalne niezbędne dla doboru środków 
fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z zastosowaniem odpowiednich 
metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych w dysfunkcjach układu ruchu.  

  

P_U06. Potrafi dobrać i uzasadnić odpowiednią formę aktywności ruchowej                      
dla pacjenta ze schorzeniami układu ruchu.  

 

P_K01. Realizuje samodzielnie zadania fizjoterapeutyczne wykazując dbałość                          
o bezpieczeństwo własne i pacjenta oraz bacząc na uniwersalne wartości w relacjach 
międzyludzkich.  

 

P_K02. Potrafi jasno określić priorytety służące realizacji zadań, w przypadku 
trudności w rozwiązaniu danego zadania zasięga opinii ekspertów.  

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

............................................................. 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki) 



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia /w wieku rozwojowym/  Punktacja  

P_W01. Ma pogłębioną wiedzę o prawidłowościach i nieprawidłowościach                        
w rozwoju występujących u pacjentów w wieku rozwojowym.  

  

P_W02. Ma pogłębioną wiedzę na temat diagnostyki schorzeń wieku rozwojowego 
dla potrzeb fizjoterapii, możliwości wykorzystania specjalistycznej aparatury 
pomiarowo – diagnostycznej oraz planowania indywidualnych działań 
terapeutycznych w danej jednostce chorobowej.  

  

P_U01. Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych 
podstawowych badań klinicznych celem właściwego doboru i prawidłowego  
przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych.  

  

P_U02. Potrafi formułować opinię i orzeczenia zgodnie ze stanem faktycznym stanu 
funkcjonalnego pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii.  

  

P_U03. Przeprowadza działania profilaktyczne w różnych przypadkach klinicznych 
pacjentów w wieku rozwojowym.  

  

P_U04. Potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ocenić działania 
usprawniające pacjentów w wieku rozwojowym.  

 

P_U05. Potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne                   
dla doboru środków fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z zastosowaniem 
odpowiednich metod fizjoterapeutycznych w wieku rozwojowym.  

 

P_U06. Potrafi dobrać i uzasadnić odpowiednią formę aktywności ruchowej                          
dla pacjenta w wieku rozwojowym.  

  

P_K01. Realizuje samodzielnie zadania fizjoterapeutyczne wykazując dbałość                           
o bezpieczeństwo własne i pacjenta oraz bacząc na uniwersalne wartości w relacjach 
międzyludzkich.  

  

P_K02. Potrafi jasno określić priorytety służące realizacji zadań, w przypadku 
trudności w rozwiązaniu danego zadania zasięga opinii ekspertów.  

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

............................................................. 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki) 



 

SAMOOCENA STUDENTA DOKONANA PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE 

 

1. Umiejętności nabyte podczas odbywania praktyki:  brak    pojedyncze     wiele   

2. Stopień trudności stawianych zadań:  łatwe    przystępne     trudne   

3. Inne spostrzeżenia i uwagi (np. kontakt z personelem, przydatność w przyszłej pracy zawodowej  

itp.)  

…………………………………..…………………………………………….  

…………………………………………………………………….…………..  

…………………………………………………………………….…………..  

………………………………………………………………………………... 

 

…………………..…………………… 

(data i podpis studenta/ki )  

  

  

OCENA WYSTAWIONA PRZEZ OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO 

PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

DZIAŁAJĄCEGO Z RAMIENIA UCZELNI  

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Ostateczna ocena: ………….. 
……………………………………… 

(podpis opiekuna praktyki zawodowej)  



 



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

PRAKTYKA „Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ, 

FIZYKOTERAPII I MASAŻU”  

100 godzin dydaktycznych  (4 pkt. ECTS)  

 

Rok akad.: ………………..                          Rok stud.: IV   sem.: 7  

  

KIERUNEK  

FIZJOTERAPIA  
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  

…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)   

 

 

 

--------------------------------------- 
Pieczątka z nazwą i adresem placówki 



 
Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………………. 

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

Termin realizacji praktyki ……………………………………………………………………...  

Opiekun zakładowy praktyki ……………………………………………………………..…….  

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W MIEJSCU REALIZACJI PRAKTYKI  

1. Studentów obowiązuje czas pracy fizjoterapeutów w danej placówce.  

2. Sposobem doskonalenia umiejętności praktycznych kieruje opiekun praktyki w danej placówce  

3. Obowiązkiem studenta jest przedłożenie zakładowemu opiekunowi Dziennika Praktyk.   

4. Obowiązkiem studenta  jest codzienne prowadzenie dziennika praktyk oraz sporządzenie 

końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej placówce.  

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

od zakładowego opiekuna praktyki.  

6. Merytorycznej oceny dziennika praktyk oraz zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun dydaktyczny 

działający z ramienia uczelni.  

  

  

HOSPITACJA PRAKTYK  

1. W czasie trwania praktyki w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy danej placówki może 

być przeprowadzona hospitacja praktyki,    

2. W dniu hospitacji student powinien:  

 być obecny na praktyce (lub zakładowy opiekun praktyki powinien znać przyczynę 

nieobecności praktykanta);  

 przedstawić do wglądu dzienne sprawozdanie z praktyki.   



PROGRAM  PRAKTYKI 

„z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu „ 
 

1.  Cel praktyki: 
       wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień   

       fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym  

       tematem praktyki. 

 

 

2.  Treści programowe:  

    - Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji,  

       treściami programowymi, literaturą oraz organizacją pracy ośrodka rehabilitacji                  

        – 2 godz. 
    - Obserwacja i doskonalenie umiejętności przeprowadzenia badania podmiotowego  

       i przedmiotowego pacjenta w zakresie kardiologii/pulmonologii/pediatrii, celem  

       oceny stanu funkcjonalnego pacjenta oraz monitorowanie efektów fizjoterapii,                 

       – 17 godz. 

    - Obserwacja i doskonalenie umiejętności tworzenia programu usprawniania  

        i realizacji postępowania usprawniającego w zakresie miejscowym oraz ogólnym,  

       indywidualnie i zespołowo, w zależności od stanu pacjenta i specyfiki jednostki  

       chorobowej (ortopedia, reumatologia, pediatria), na oddziałach szpitalnych  

       i ambulatoriach rehabilitacyjnych – 16 godz. 

    - Obserwacja i doskonalenie umiejętności odpowiedniego doboru i poprawnego  

        wykonania technik fizjoterapeutycznych, z uwzględnieniem elementów metod  

        fizjoterapeutycznych w zakresie kardiologii/pulmonologii/pediatrii – 17 godz. 

    - Obserwacja i doskonalenie umiejętności odpowiedniego doboru i poprawnego  

        wykonania zabiegów fizykoterapeutycznych (fototerapii, laseroterapii,  

        termoterapii, elektroterapii, magnetoterapii, sonoterapii) z uwzględnieniem  

        wskazań, przeciwskazań i doboru właściwych dawek terapeutycznych w zakresie  

        kardiologii, pulmonologii, pediatrii  – 16 godz. 

    - Obserwacja i doskonalenie umiejętności doboru odpowiedniego zaopatrzenia  

       ortopedycznego, stosownie do dysfunkcji, stanu pacjenta, jego potrzeb i możliwości  

       w zakresie kardiologii, pulmonologii, pediatrii – 16 godz. 

    - Obserwacja i czynne uczestnictwo w sporządzaniu dokumentacji badania pacjenta  

       na potrzeby fizjoterapii oraz prowadzonego  usprawniania ruchowego w zakresie  

       ortopedii/ reumatologii   – 16 godz. 

 

              Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty   

              kształcenia zamieszczone w dalszej części dziennika. 

   

3.   Miejsce praktyki : 
                oddziały szpitalne (ortopedyczne, reumatologiczne, neurologiczne,   

                neurochirurgiczne, rehabilitacyjne, geriatryczne), szpitale rehabilitacyjne,  

                zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, sanatoria oraz domy pomocy społecznej                

                i przychodnie rehabilitacyjne. 

                Opiekun praktyk: fizjoterapeuta z tytułem magistra.  

 

4.   Czas trwania :  IV rok mgr,  VII semestr  – 100 godz. dydakt.  



Przebieg praktyki 

 

Data,    

liczba     

godz. 

pracy  

 

Inicjały 

pacjenta, 

wiek, płeć  

 

 

Rozpoznanie  

 

Realizacja programu praktyki / zastosowane 

postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

 

 

Uwagi  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Podpis zakładowego opiekuna  ……………………… 



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PRAKTYKI 

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu:   

1. Zasady funkcjonowania danej placówki ( typ, zasady finansowania z NFZ, struktura 

organizacyjna).  

2. Szczegółowy opis funkcjonowania komórki w której student bezpośrednio odbywał praktykę 

zawodową (np. oddział rehabilitacji).  

3. Rola fizjoterapeuty w danej placówce.  

4. Analiza jednego studium przypadku.  



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia  Punktacja  

P_W01. Realizując program praktyki weryfikuje w sposób praktyczny wiedzę 
teoretyczną w zakresie przyczyn, przebiegu i rokowania chorób i dysfunkcji narządu 
ruchu w  kardiologii/pulmonologii/pediatrii oraz procesu diagnostycznego                            
w obszarze właściwym dla fizjoterapii.      

  

P_U01. Potrafi wykonać badanie podmiotowe i przedmiotowe, wykorzystując wiedzę 
z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz podstaw fizjoterapii, celem oceny stanu 
funkcjonalnego pacjenta z chorobą lub dysfunkcją ruchu w  
kardiologii/pulmonologii/pediatrii, monitorowania efektów fizjoterapii oraz 
ustalenia, realizacji i/lub modyfikacji postępowania fizjoterapeutycznego.  

  

P_U02. Potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować program usprawniani z różnymi 
chorobami w zakresie kardiologii/pulmonologii/pediatrii.  

  

P_U03. Posiada umiejętność poprawnego wykonania procedur fizjoterapeutycznych 
stosownie do określonego stanu klinicznego chorego (kardiologia/pulmonologia, 
pediatria), właściwie współpracując w ramach zespołu terapeutycznego.  

  

P_U04. Posiada umiejętność poprawnego wykonania procedur 
fizykoterapeutycznych stosownie do określonego stanu klinicznego chorego 
(kardiologia/pulmonologia/pediatria), właściwie współpracując w ramach zespołu 
terapeutycznego.  

  

P_U05. Potrafi dobrać, przygotować i zastosować, we współpracy z innymi 
specjalistami, zaopatrzenie ortopedyczne u pacjentów z chorobą 
kardiologiczną/pulmonologiczną/pediatryczną.  

  

P_U06. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą działań diagnostycznych                          
i fizjoterapeutycznych u pacjentów z chorobą kardiologiczną/ 
pulmonologiczną/pediatryczną.  

  

P_K01. Respektuje kompetencje współpracowników i innych specjalistów 
medycznych, potrafi się do nich zwrócić po pomoc  lub współpracować                                 
ze świadomością własnych ograniczeń.  

 

P_K02. Rozumie i prezentuje  postawę  promującą  zdrowy  styl  życia, będąc 
świadomym kreowania przykładu dla pacjentów. 

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

.............................................................. 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki) 



 

SAMOOCENA STUDENTA DOKONANA PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE 

 

1. Umiejętności nabyte podczas odbywania praktyki:  brak    pojedyncze     wiele   

2. Stopień trudności stawianych zadań:  łatwe    przystępne     trudne   

3. Inne spostrzeżenia i uwagi (np. kontakt z personelem, przydatność w przyszłej pracy zawodowej  

itp.)  

…………………………………..…………………………………………….  

…………………………………………………………………….…………..  

…………………………………………………………………….…………..  

………………………………………………………………………………... 

 

..………………..……………………… 

(data i podpis studenta/ki )  

  

  

        OCENA WYSTAWIONA PRZEZ OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO  

PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

DZIAŁAJĄCEGO Z RAMIENIA UCZELNI  

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Ostateczna ocena: …………..  
…………………………………… 

(podpis opiekuna praktyki zawodowej)  



 



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

„WAKACYJNA PRAKTYKA PROFILOWANA”  

WYBIERA PRZEZ STUDENTA 

200 godzin dydaktycznych  (7 pkt. ECTS)  

   Rok akad.: …………….               Rok stud.: IV  po sem.: 8  

KIERUNEK  

FIZJOTERAPIA  
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)   

 

 

 

   --------------------------------- 
Pieczątka z nazwą i adresem placówki 



 
Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………………. 

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

Termin realizacji praktyki ……………………………………………………………………...  

Opiekun zakładowy praktyki ……………………………………………………………..…….  

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W MIEJSCU REALIZACJI PRAKTYKI  

1. Studentów obowiązuje czas pracy fizjoterapeutów w danej placówce.  

2. Sposobem doskonalenia umiejętności praktycznych kieruje opiekun praktyki w danej placówce  

3. Obowiązkiem studenta jest przedłożenie zakładowemu opiekunowi Dziennika Praktyk.   

4. Obowiązkiem studenta  jest codzienne prowadzenie dziennika praktyk oraz sporządzenie 

końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej placówce.  

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

od zakładowego opiekuna praktyki.  

6. Merytorycznej oceny dziennika praktyk oraz zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun dydaktyczny 

działający z ramienia uczelni.  

  

  

HOSPITACJA PRAKTYK  

1. W czasie trwania praktyki w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy danej placówki może 

być przeprowadzona hospitacja praktyki,    

2. W dniu hospitacji student powinien:  

 być obecny na praktyce (lub zakładowy opiekun praktyki powinien znać przyczynę 

nieobecności praktykanta);  

 przedstawić do wglądu dzienne sprawozdanie z praktyki.   

 

 

 

 

 

 

WYBIERANA  PRZEZ  STUDENTA 

 

 



                                               

PROGRAM  PRAKTYKI 

wakacyjna profilowana  „w chorobach wewnętrznych” 
 

1. Cel praktyki:  
wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień fizjoterapeuty 

w zespole terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym tematem praktyki. 

 

2.  Treści programowe:  

1. Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji, treściami 

programowymi, literaturą oraz sprawami organizacyjnymi, zapoznanie zasad BHP                        

– 2 godz. 

2. Fizjoterapia chorób serca, określenie zasad fizjoterapii w chorobach serca, wskazania 

i przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń treningowych – 22 godz. 

3. Działania profilaktyczne pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej, skale zmęczenia, 

trening wysiłkowy – 22 godz. 

4. Fizjoterapia chorób krążenia obwodowego tętniczego, żylnego i limfatycznego, wywiad, 

badania, klasyfikacja – 22 godz. 

5. Metody fizykalne stosowane w chorobie niedokrwiennej kończyn oraz niewydolności żylno- – 

limfatycznej – 22 godz. 

6. Fizjoterapia wybranych chorób płuc ( POChP, mukowiscydozy, wysiękowego zapalenia 

opłucnej) i w torakochirurgii. Nauka oddychania, pozycje drenażowe, trening siłowy 

i wytrzymałościowy, techniki alternatywne fizjoterapii, masaż klatki piersiowej – 22 godz. 

7. Metody i techniki fizjoterapii stosowane w chorobach przewodu pokarmowego, 

fizykoterapia, masaż, kąpiele nasiadowe, balneoterapia i klimatoterapia – 22 godz. 

8. Zasady planowania i prowadzenia wysiłku fizycznego w cukrzycy i zespole metabolicznym – 

22 godz. 

9. Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach reumatycznych (RZS, ZSSK), terapia bólu, 

środki przeciwzapalne stosowane w medycynie fizykalnej, możliwości i sposoby poprawy 

zakresu ruchomości i siły mięśniowej, elementy balneoterapii w reumatologii – 22 godz. 

10. Choroby zwyrodnieniowe stawów. Sposoby łagodzenia dolegliwości bólowych, utrzymania            

i zwiększania zakresu ruchów w stawach, zmniejszania masy ciała, wykorzystanie 

kinezyterapii, masażu i fizykoterapii – 22 godz. 

 

Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty kształcenia 

zamieszczone w dalszej części dziennika. 

   

3. Miejsce praktyki :  
oddziały szpitalne (rehabilitacji, internistyczne, geriatryczne, kardiologiczne, pulmonologiczne), 

sanatoria o profilu leczenia: internistycznym, kardiologicznym, pulmonologicznym, domy pomocy 

społecznej, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapii, warsztaty terapii zajęciowej i inne 

instytucje, organizacje, ośrodki wsparcia, które prowadzą działalność z zakresu rehabilitacji                                

i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

Opiekun praktyki: fizjoterapeuta z tytułem magistra, posiadający co najmniej 5 – letni staż pracy              

w zawodzie. 

 

 

 

4. Czas trwania :  IV rok mgr, po VIII semestrze – 200 godz. dydakt.  

 



 

PROGRAM  PRAKTYKI 

wakacyjna profilowana  „w dysfunkcjach układu ruchu” 
 

1. Cel praktyki:  
wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień fizjoterapeuty w zespole 

terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym tematem praktyki. 

 

2.  Treści programowe:  
1. Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji, treściami 

programowymi oraz organizacją pracy ośrodka rehabilitacji. BHP w danej placówce, regulamin, prawa 

i obowiązki fizjoterapeuty, prawa i obowiązki pacjenta w praktyce fizjoterapeuty – 2 godz. 

2. Diagnostyka chorego dla potrzeb fizjoterapii w zakresie dysfunkcji układu ruchu, ocena czynnościowa            

i funkcjonalna pacjenta. Obserwacja i doskonalenie umiejętności przeprowadzenia badania 

podmiotowego i przedmiotowego pacjenta – 18 godz. 

3. Programowanie, weryfikowanie i modyfikowanie programu terapii w wybranych jednostkach 

chorobowych  układu ruchu – 20 godz. 

4. Fizykoterapia w dysfunkcjach układu ruchu adekwatna do stanu zdrowia pacjenta: 

        - dobór parametrów zabiegów fizykalnych (balneoterapeutycznego)  w warunkach klinicznych 

        - kontrolowanie przebiegu zabiegów fizykalnych 

        - ocena reakcji organizmu w odpowiedzi na różne zabiegi fizykalne – 20 godz. 

5.    Doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegów fizykalnych u pacjentów z dysfunkcjami     

   układu ruchu: −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 – 20 godz. 

6. Kinezyterapia u pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu: kwalifikacja, planowanie i prowadzenie 

ćwiczeń i technik z zakresu kinezyterapii, w oparciu o wyniki przeprowadzonej  oceny funkcjonalnej,  

odpowiednie do stanu funkcjonalnego pacjenta – 20 godz. 

7.     Masaż w wybranych jednostkach chorobowych i modyfikowanie masażu w zależności  od stanu        

         i  wieku pacjenta – 20 godz. 

8.      Metody specjalne stosowane u pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu:  programowanie  badania  

         funkcjonalnego niezbędnego dla stosowania odpowiednich metod specjalnych fizjoterapii.      

9.      Wykorzystanie w terapii zasad i technik z zakresu metod specjalnych stosownie  do  stanu   

         klinicznego i funkcjonalnego pacjenta – 20 godz. 

10.    Programowanie treningu funkcjonalnego w fizjoterapii układu ruchu odpowiednio do stanu   

   pacjenta, programowanie rehabilitacji domowej, doradztwo prozdrowotne oraz profilaktyka   

   niepełnosprawności – 20 godz.  

11.    Adaptowana aktywność fizyczna w rehabilitacji kompleksowej i podtrzymywanie sprawności    

   pacjentów ze specjalnymi potrzebami, zaopatrzenie ortopedyczne w dysfunkcjach układu ruchu                

    – 20 godz. 

12.    Prowadzenie dokumentacji medycznej, zasady jej dostępności i obiegu dokumentów, koszty   

   działalności fizjoterapeutycznej – 20 godz. 

 

Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty kształcenia zamieszczone 

w dalszej części dziennika. 

   

3. Miejsce praktyki :  
oddziały szpitalne (rehabilitacji, internistyczne, geriatryczne, kardiologiczne, pulmonologiczne), sanatoria o 

profilu leczenia: internistycznym, kardiologicznym, pulmonologicznym, domy pomocy społecznej, 

przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapii, warsztaty terapii zajęciowej i inne instytucje, organizacje, 

ośrodki wsparcia, które prowadzą działalność z zakresu rehabilitacji i aktywizacji  osób niepełnosprawnych. 

Opiekun praktyki: fizjoterapeuta z tytułem magistra, posiadający co najmniej 5 – letni staż pracy                     

w zawodzie. 

 

4. Czas trwania :  IV rok mgr, po VIII semestrze – 200 godz. dydakt.  

 



 

PROGRAM  PRAKTYKI 

wakacyjna profilowana  „w wieku rozwojowym” 
 

1. Cel praktyki:  
wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień fizjoterapeuty w zespole 

terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym tematem praktyki. 

 

2.  Treści programowe:  
1. Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji, treściami 

programowymi oraz organizacją pracy ośrodka rehabilitacji. BHP w danej placówce, regulamin, prawa          

i obowiązki fizjoterapeuty, prawa i obowiązki pacjenta w praktyce fizjoterapeuty – 2 godz. 

2. Diagnostyka chorego dla potrzeb fizjoterapii w wieku rozwojowym, ocena czynnościowa                                   

i funkcjonalna młodego pacjenta, obserwacja i doskonalenie umiejętności przeprowadzenia badania 

podmiotowego i przedmiotowego pacjenta – 18 godz. 

3. Programowanie, weryfikowanie i modyfikowanie programu terapii w wybranych jednostkach 

chorobowych – 20 godz. 

4. Fizykoterapia w wieku rozwojowym adekwatna do stanu zdrowia pacjenta: dobór parametrów zabiegów 

fizykalnych (balneoterapeutycznego)  w warunkach klinicznych kontrolowanie przebiegu zabiegów 

fizykalnych - ocena reakcji organizmu w odpowiedzi        na różne zabiegi fizykalne  – 20 godz. 

5. Doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegów fizykalnych u pacjentów w wieku rozwojowym: 

−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               

– 20 godz. 

6. Kinezyterapia w wieku rozwojowym: kwalifikacja, planowanie i prowadzenie ćwiczeń i technik                                            

z zakresu kinezyterapii, w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny funkcjonalnej, odpowiednie                   

do stanu funkcjonalnego pacjenta w wieku rozwojowym  – 20 godz. 

7. Masaż w wybranych jednostkach chorobowych i modyfikowanie masażu w zależności                                     

od stanu i wieku pacjenta – 20 godz. 

8. Metody specjalne stosowane u pacjentów w wieku rozwojowym: programowanie badania 

funkcjonalnego niezbędnego dla stosowania odpowiednich metod specjalnych fizjoterapii, 

wykorzystanie w terapii zasad i technik z zakresu metod specjalnych stosownie do stanu klinicznego                            

i funkcjonalnego pacjenta – 20 godz. 

9. Programowanie treningu funkcjonalnego w fizjoterapii wieku rozwojowego odpowiednio do stanu 

pacjenta, programowanie rehabilitacji domowej, doradztwo prozdrowotne oraz profilaktyka 

niepełnosprawności – 20 godz. 

10. Adaptowana aktywność fizyczna w rehabilitacji kompleksowej i podtrzymywanie sprawności 

pacjentów ze specjalnymi potrzebami. Zaopatrzenie ortopedyczne w wieku rozwojowym – 20 godz. 

11. Prowadzenie dokumentacji medycznej, zasady jej dostępności i obiegu dokumentów, koszty 

działalności fizjoterapeutycznej – 20 godz 

 

Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty kształcenia zamieszczone 

w dalszej części dziennika. 

   

3. Miejsce praktyki :  
        oddziały szpitalne (dziecięce, rehabilitacji dziecięcej, neurologii dziecięcej) oraz domy pomocy    

        społecznej, przychodnie rehabilitacji, przychodnie rehabilitacji dziecięcej, sanatoria rehabilitacji  

        dziecięcej). 

        Opiekun praktyk: fizjoterapeuta z tytułem magistra, posiadający co najmniej 5 – letni staż pracy      

         w zawodzie. 

 

4. Czas trwania :  IV rok mgr, po VIII semestrze – 200 godz. dydakt.  

 



Przebieg praktyki 

 

 

Data,    

liczba     

godz. 

pracy  

 

Inicjały 

pacjenta, 

wiek, płeć  

 

 

Rozpoznanie  

 

Realizacja programu praktyki / zastosowane 

postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

 

 

Uwagi  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Podpis zakładowego opiekuna  ……………………… 



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PRAKTYKI 

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu:   

1. Zasady funkcjonowania danej placówki ( typ, zasady finansowania z NFZ, struktura 

organizacyjna).  

2. Szczegółowy opis funkcjonowania komórki w której student bezpośrednio odbywał praktykę 

zawodową (np. oddział rehabilitacji).  

3. Rola fizjoterapeuty w danej placówce.  

4. Analiza jednego studium przypadku.  



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia /w chorob. wew./ Punktacja  

P_W01. Ma pogłębioną wiedzę o budowie i funkcji narządów wewnętrznych oraz 
mechanizmach procesów  patologicznych zachodzących w ich obrębie.   

  

P_W02. Wykazuje  się  szczegółową wiedzą w zakresie środków, form i metod 
terapeutycznych oraz ich stosowaniem w dysfunkcjach narządów wewnętrznych.  

  

P_W03. Ma pogłębioną wiedzę na temat diagnostyki schorzeń narządów wewnętrznych 
dla potrzeb fizjoterapii, możliwości wykorzystania specjalistycznej aparatury pomiarowo – 
diagnostycznej oraz planowania indywidualnych działań terapeutycznych w danej 
jednostce chorobowej. 

  

P_U01. Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych podstawowych 
badań klinicznych celem właściwego doboru i prawidłowego  przeprowadzania zabiegów 
fizjoterapeutycznych.  

  

P_U02. Potrafi kwalifikować, planować i prowadzić fizykoterapię, kinezyterapię                              
oraz masaż. 

  

P_U03. Potrafi dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta, a także nauczać 
pacjentów posługiwania się tymi wyrobami.  

  

P_U04. Potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ocenić działania 
usprawniające  pacjentów w przypadkach chorób narządów wewnętrznych.  

  

P_U05. Potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne dla doboru 
środków fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z zastosowaniem odpowiednich 
metod.  

 

P_U06. Potrafi planować, weryfikować, modyfikować program usprawniania w chorobach 
wewnętrznych. 

 

 

 

P_K01. Realizuje samodzielnie zadania fizjoterapeutyczne wykazując dbałość                               
o bezpieczeństwo własne i pacjenta oraz bacząc na uniwersalne wartości w relacjach 
międzyludzkich. 

 

P_K02. Potrafi jasno określić priorytety służące realizacji zadań, w przypadku trudności                
w rozwiązaniu danego zadania zasięga opinii ekspertów.  

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

.............................................................. 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki) 



 

 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia /w dysfunkcjach układ. ruchu/  Punktacja  

P_W01. Ma pogłębioną wiedzę o budowie i funkcji układu ruchu.  oraz 
mechanizmach procesów  patologicznych zachodzących w jego obrębie. 

  

P_W02. Wykazuje  się  szczegółową wiedzą w zakresie środków, form i metod 
terapeutycznych oraz ich stosowaniem w dysfunkcjach układu ruchu.  

  

P_W03. Ma pogłębioną wiedzę na temat diagnostyki schorzeń układu ruchu                      
dla potrzeb fizjoterapii, możliwości wykorzystania specjalistycznej aparatury 
pomiarowo – diagnostycznej oraz planowania indywidualnych działań 
terapeutycznych w danej jednostce chorobowej. 

  

P_U01. Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych 
podstawowych badań klinicznych celem właściwego doboru i prawidłowego  
przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych z dysfunkcjami układu ruchu.  

  

P_U02. Potrafi kwalifikować, planować i prowadzić fizykoterapię, kinezyterapię                  
oraz masaż u pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu. 

  

P_U03. Potrafi dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta z dysfunkcjami 
układu ruchu, a także nauczać pacjentów posługiwania się tymi wyrobami.   

  

P_U04. Potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ocenić działania 
usprawniające  pacjentów w przypadkach chorób narządów wewnętrznych.  

  

P_U05. Potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne            
dla doboru środków fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z zastosowaniem 
odpowiednich metod fizjoterapeutycznych.  

 

P_U06. Potrafi planować, weryfikować, modyfikować program usprawniania             
w chorobach układu ruchu.  

 

P_K01. Realizuje samodzielnie zadania fizjoterapeutyczne wykazując dbałość              
o bezpieczeństwo własne i pacjenta oraz bacząc na uniwersalne wartości w relacjach 
międzyludzkich. 

 

P_K02. Potrafi jasno określić priorytety służące realizacji zadań, w przypadku 
trudności w rozwiązaniu danego zadania zasięga opinii ekspertów.  

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

.............................................................. 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki) 



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia /w wieku rozwojowym/ Punktacja  

P_W01. Ma pogłębioną wiedzę o prawidłowościach i nieprawidłowościach w rozwoju 
występujących u pacjentów w wieku rozwojowym.  

  

P_W02. Wykazuje  się  szczegółową wiedzą w zakresie środków, form i metod 
terapeutycznych oraz ich stosowaniem w dysfunkcjach występujących u pacjentów                 
w wieku rozwojowym.  

  

P_W03. Ma pogłębioną wiedzę na temat diagnostyki schorzeń wieku rozwojowego dla 
potrzeb fizjoterapii, możliwości wykorzystania specjalistycznej aparatury pomiarowo – 
diagnostycznej oraz planowania indywidualnych działań terapeutycznych w danej 
jednostce chorobowej.  

  

P_U01. Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych 
podstawowych badań klinicznych celem właściwego doboru i prawidłowego  
przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów w wieku rozwojowym.  

  

P_U02. Potrafi kwalifikować, planować i prowadzić fizykoterapię, kinezyterapię  oraz 
masaż u pacjentów w wieku rozwojowym.  

  

P_U03. Potrafi dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta w wieku rozwojowym, 
a także nauczać pacjentów posługiwania się tymi wyrobami.  

  

P_U04. Potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ocenić działania 
usprawniające  pacjentów w wieku rozwojowym.  

  

P_U05. Potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne dla doboru 
środków fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z zastosowaniem odpowiednich 
metod fizjoterapeutycznych w wieku rozwojowym.  

 

P_U06. Potrafi planować, weryfikować, modyfikować program usprawniania                             
w chorobach wieku rozwojowego.  

 

P_K01. Realizuje samodzielnie zadania fizjoterapeutyczne wykazując dbałość                           
o bezpieczeństwo własne i pacjenta oraz bacząc na uniwersalne wartości w relacjach 
międzyludzkich. 

 

P_K02. Potrafi jasno określić priorytety służące realizacji zadań, w przypadku trudności 
w rozwiązaniu danego zadania zasięga opinii ekspertów.  

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

.............................................................. 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki) 



 

SAMOOCENA STUDENTA DOKONANA PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE 

 

1. Umiejętności nabyte podczas odbywania praktyki:  brak    pojedyncze     wiele   

2. Stopień trudności stawianych zadań:  łatwe    przystępne     trudne   

3. Inne spostrzeżenia i uwagi (np. kontakt z personelem, przydatność w przyszłej pracy zawodowej  

itp.)  

…………………………………..…………………………………………….  

…………………………………………………………………….…………..  

…………………………………………………………………….…………..  

………………………………………………………………………………... 

 

…………………..………………………  

(data i podpis studenta/ki )  

  

  

OCENA WYSTAWIONA PRZEZ OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO 

PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

DZIAŁAJĄCEGO Z RAMIENIA UCZELNI  

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Ostateczna ocena: ………….. 
…………………………………… 

(podpis opiekuna praktyki zawodowej)  



 



 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

W WARSZAWIE 

 

FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK 

ZAWODOWYCH 

PRAKTYKA „Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ, 

FIZYKOTERAPII I MASAŻU”  

510 godzin dydaktycznych  (20 pkt. ECTS)  

 

Rok akad.: ………………                           Rok stud.: V    sem.: 10  

  

KIERUNEK  

  FIZJOTERAPIA 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  

……………………………………………………………  
(imię i nazwisko)   

 

 

 

  ---------------------------------- 
Pieczątka z nazwą i adresem placówki 



 
Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………………. 

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

Termin realizacji praktyki ……………………………………………………………………...  

Opiekun zakładowy praktyki ……………………………………………………………..…….  

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W MIEJSCU REALIZACJI PRAKTYKI  

1. Studentów obowiązuje czas pracy fizjoterapeutów w danej placówce.  

2. Sposobem doskonalenia umiejętności praktycznych kieruje opiekun praktyki w danej placówce  

3. Obowiązkiem studenta jest przedłożenie zakładowemu opiekunowi Dziennika Praktyk.   

4. Obowiązkiem studenta  jest codzienne prowadzenie dziennika praktyk oraz sporządzenie 

końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej placówce.  

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

od zakładowego opiekuna praktyki.  

6. Merytorycznej oceny dziennika praktyk oraz zaliczenia przedmiotu dokonuje opiekun dydaktyczny 

działający z ramienia uczelni.  

  

  

HOSPITACJA PRAKTYK  

1. W czasie trwania praktyki w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy danej placówki może 

być przeprowadzona hospitacja praktyki,    

2. W dniu hospitacji student powinien:  

 być obecny na praktyce (lub zakładowy opiekun praktyki powinien znać przyczynę 

nieobecności praktykanta);  

 przedstawić do wglądu dzienne sprawozdanie z praktyki.   



 

PROGRAM  PRAKTYKI              

„z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu „ 
 

1.    Cel praktyki: 
     wdrożenie studenta w realizację zadań, obowiązków, kompetencji i uprawnień   

     fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym placówki klinicznej w zakresie objętym  

     tematem praktyki. 

 

 

2.    Treści programowe:  

1. Zapoznanie studenta z celami, efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji, 

treściami programowymi, literaturą oraz sprawami organizacyjnymi, zapoznanie zasad 

BHP. 

2. Diagnostyka chorego dla potrzeb fizjoterapii w zakresie dysfunkcji układu ruchu, 

ocena czynnościowa i funkcjonalna pacjenta. Obserwacja i doskonalenie umiejętności 

przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta. 

3. Obserwacja planowanych jednostkowych działań fizjoterapeutycznych                                    

i ich wprowadzanie. 

4. Analiza dokumentacji medycznej, nabycie umiejętności dokumentowania 

postępowania fizjoterapeutycznego. 

5. Programowanie, weryfikowanie i modyfikowanie programu terapii w wybranych 

jednostkach chorobowych  układu ruchu. 

6. Fizykoterapia w dysfunkcjach układu ruchu adekwatna do stanu zdrowia pacjenta:               

- dobór parametrów zabiegów fizykalnych (balneoterapeutycznego) w warunkach   

  klinicznych 

- kontrolowanie przebiegu zabiegów fizykalnych 

- ocena reakcji organizmu w odpowiedzi na różne zabiegi fizykalne. 

7. Masaż w wybranych jednostkach chorobowych i modyfikowanie masażu  

w zależności od stanu i wieku pacjenta. 

8. Prowadzenie dokumentacji medycznej, zasady jej dostępności i obiegu dokumentów,  

koszty działalności fizjoterapeutycznej. 

 

 

         Student realizując program praktyki powinien osiągnąć przedmiotowe efekty  

         kształcenia zamieszczone w dalszej części dziennika. 

   

3.    Miejsce praktyki :  

              oddziały szpitalne (ortopedyczne, reumatologiczne, neurologiczne,  

              neurochirurgiczne, rehabilitacyjne, geriatryczne), szpitale rehabilitacyjne,  

              zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, sanatoria oraz domy pomocy społecznej               

              i przychodnie rehabilitacyjne. 

             Opiekun praktyk: fizjoterapeuta z tytułem magistra. 

  

 

4.    Czas trwania :  V rok mgr,  X semestr /semestralna/ – 510 godz. dydakt.  



Przebieg praktyki 
 

Data,    

liczba     

godz. 

pracy  

 

Inicjały 

pacjenta, 

wiek, płeć  

 

 

Rozpoznanie  

 

Realizacja programu praktyki / zastosowane 

postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

 

 

Uwagi  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Podpis zakładowego opiekuna  ……………………… 



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PRAKTYKI 

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu:   

1. Zasady funkcjonowania danej placówki ( typ, zasady finansowania z NFZ, struktura 

organizacyjna).  

2. Szczegółowy opis funkcjonowania komórki w której student bezpośrednio odbywał praktykę 

zawodową (np. oddział rehabilitacji).  

3. Rola fizjoterapeuty w danej placówce.  

4. Analiza jednego studium przypadku.  



 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYKI  

DOTYCZĄCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA JAKIE STUDENT  

OSIĄGNĄŁ W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI                

Przedmiotowe efekty kształcenia  Punktacja  

P_W01. Ma pogłębioną wiedzę o budowie i funkcji układu ruchu  oraz 
mechanizmach procesów  patologicznych zachodzących w jego obrębie.  

  

P_W02. Wykazuje  się  szczegółową wiedzą w zakresie środków, form i metod 
terapeutycznych oraz ich stosowaniem w dysfunkcjach układu ruchu.  

  

P_W03. Ma pogłębioną wiedzę na temat diagnostyki schorzeń układu ruchu dla 
potrzeb fizjoterapii, możliwości wykorzystania specjalistycznej aparatury pomiarowo 
– diagnostycznej oraz planowania indywidualnych działań terapeutycznych w danej 
jednostce chorobowej.  

  

P_U01. Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych 
podstawowych badań klinicznych celem właściwego doboru i prawidłowego  
przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych z dysfunkcjami układu ruchu.  

  

P_U02. Potrafi kwalifikować, planować i prowadzić fizykoterapię, kinezyterapię oraz 
masaż u pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu.  

  

P_U03. Potrafi dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta z dysfunkcjami 
układu ruchu, a także nauczać pacjentów posługiwania się tymi wyrobami.  

  

P_U04. Potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ocenić działania 
usprawniające  pacjentów w przypadkach chorób narządów wewnętrznych.  

  

P_U05. Potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne dla 
doboru środków fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z zastosowaniem 
odpowiednich metod fizjoterapeutycznych.  

 

P_U06. Potrafi planować, weryfikować, modyfikować program usprawniania                                         
w chorobach układu ruchu.  

 

P_K01. Realizuje samodzielnie zadania fizjoterapeutyczne wykazując dbałość                                           
o bezpieczeństwo własne i pacjenta oraz bacząc na uniwersalne wartości w relacjach 
międzyludzkich.   

 

P_K02. Potrafi jasno określić priorytety służące realizacji zadań, w przypadku 
trudności w rozwiązaniu danego zadania zasięga opinii ekspertów.   

  

 

Liczba punktów odpowiada następującej ocenie:  

2 punkty    – niedostateczny,  

3 punkty    – dostateczny,  

4 punkty    – dobry,  

5 punktów – bardzo dobry.  
 

Uwagi (np. kontakt z personelem, kontakt pacjentami, dokładność, punktualność itp.):  

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

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

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

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

Końcowa ocena praktyki: …………………… 

................................................................ 
(podpis  zakładowego opiekuna praktyki) 



 

SAMOOCENA STUDENTA DOKONANA PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE 

 

1. Umiejętności nabyte podczas odbywania praktyki:  brak    pojedyncze     wiele   

2. Stopień trudności stawianych zadań:  łatwe    przystępne     trudne   

3. Inne spostrzeżenia i uwagi (np. kontakt z personelem, przydatność w przyszłej pracy zawodowej  

itp.)  

…………………………………..…………………………………………….  

…………………………………………………………………….…………..  

…………………………………………………………………….…………..  

………………………………………………………………………………... 

 

…………………..……………………  

(data i podpis studenta/ki )  

  

  

OCENA WYSTAWIONA PRZEZ OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO 

PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

DZIAŁAJĄCEGO Z RAMIENIA UCZELNI  

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Ostateczna ocena: ……………….. 
……………………………………… 

(podpis opiekuna praktyki zawodowej)  

 

 


