FIZJOTERAPIA II STOPNIA - TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
kierunkowe efekty kształcenia
po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Fizjoterapia absolwent:
WIEDZA
posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii
posiada szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie anatomii prawidłowej oraz funkcjonalnej człowieka, podstawy z zakresu anatomii
rentgenowskiej.
rozumie specyfikę i przeznaczenie podstawowych metod reedukacji, neurorehabilitacji i terapii manualnej
zna objawy i przyczyny podstawowych chorób w obrębie układów: narządów ruchu, nerwowego, krążenia, oddechowego, wybrane jednostki
chorobowe w zakresie chorób wewnętrznych oraz metody ich oceny w zakresie fizjoterapii
posiada wiedzę na temat wskazań i przeciwwskazań do prowadzenia ćwiczeń leczniczych oraz form aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych
posiada szeroką wiedzę analityczną pozwalającą na zastosowanie odpowiednich form terapii w zależności od rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta
rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony
ma wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, zna czynniki decydujące o zdrowiu i o zagrożeniu zdrowia
zna zasady praktyki zawodowej fizjoterapeuty opartej na wiedzy merytorycznej
rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka
posiada wiedzę na temat funkcji i możliwości zastosowania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego stosowanego w rehabilitacji
zna i rozumie społeczne i ekonomiczno-gospodarcze uwarunkowania działalności zawodowej pracy fizjoterapeuty
ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk
ma poszerzoną wiedzę merytoryczną i zna specjalistyczną terminologię z zakresu fizjoterapii
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualne
zna zasady etyki zawodowej i bioetyki, zasady publikacji naukowych
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu fizjoterapii
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UMIEJĘTNOŚCI
posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się w sytuacjach trudnych dla pacjenta
potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie fizjoterapii
potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia i fizjoterapii w sposób dostosowany do potrzeb osób oraz grup docelowych
ma umiejętność przekazywania wiedzy oraz wyjaśniania problemów poprzez wystąpienia ustne oraz prace pisemne
posiada umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych
potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta
potrafi rozwiązywać konflikty etyczne i podejmować samodzielne decyzje w sytuacjach problematycznych
potrafi sformułować plan terapii odpowiadający potrzebom pacjenta.
ma umiejętność doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji
umie dobrać i wykorzystać różne zabiegi fizykalne w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami
potrafi prowadzić zajęcia rekreacyjne i trening sportowy z osobami niepełnosprawnymi z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.
potrafi posługiwać się narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane
potrafi zbierać i gromadzić dane, wybrać sposób interpretacji wyników, oraz dokonać interpretacji i prezentacji wyników w oparciu o aktualne
możliwości badawcze
potrafi analizować proces rehabilitacji pod względem błędów i zaniedbań
potrafi stosować i przestrzegać zasady prawne obowiązujące w placówce rehabilitacyjnej
potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, a w szczególności w fizjoterapii
posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w pracy z pacjentami
posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych i sportowych w pracy z różnymi grupami
społecznymi w tym z osobami niepełnosprawnymi
ma umiejętności kształcenia i wychowania osób niepełnosprawnych
potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne rodzaje oddziaływań terapeutycznych w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych
posiada umiejętność przygotowania pisemnych opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny fizjoterapii
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień z dziedziny fizjoterapii
potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym komunikację z pacjentem, zna specjalistyczne słownictwo medyczne z zakresu
fizjoterapii (na poziomie B2)
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE
uznaje konieczność rozwoju zawodowego i inspiruje inne osoby do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, poprzez właściwe relacje z pacjentem, jego rodziną i najbliższym
otoczeniem
potrafi pracować w zespole i kierować zespołem terapeutycznym
dostrzega, rozpoznaje i rozróżnia konflikty etyczne, ocenia moralne i etyczne postępowanie
dostrzega i rozumie problemy psychologiczne osób z różnymi dysfunkcjami i w różnym wieku
dostrzega rozumie i łagodzi problemy z zakresu społecznych skutków niepełnosprawności
wykazuje odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo miejsca pracy
potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej fizjoterapeuty
promuje aktywny i zdrowy styl życia na przykładzie własnej postawy

3

