
 

 

KATEDRA FIZJOTERAPII  
 

 

|Karta oceny studenta |  

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (w trakcie V semestru) 
 

I. Imię i nazwisko studenta/rok studiów ....................................................................Nr albumu................................ 

 II. Nazwa placówki ..................................................................................................................................................... 

 III. Praktyka zrealizowana w terminie ........................................................................................................................  

 IV. Opiekun praktyki z ramienia placówki .................................................................................................................. 

                                                                                     (czytelnie: imię i nazwisko) 

V.   Oceny opiekuna z ramienia placówki za osiągnięte przez studenta efekty kształcenia 

 
 

l.p. 

 
 

Student, który zaliczył zajęcia zna 
 i rozumie/ potrafi/ jest gotów  

 
 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

 
 

Sposób 
weryfikacji 

efektu uczenia 
się  

Liczba 
punktów 

(0 - 3 ) 

Data Podpis 

 
W ZAKRESIE WIEDZY 

1. rozumie zjawiska fizyczne zachodzące 
w organizmie człowieka pod wpływem czynników 
zewnętrznych.  

 

FZ_ F.W.01  

 

praca pisemna 
 

   

2. zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne 
podstawy kinezyterapii i terapii manualnej, 
specjalnych metod fizjoterapii, ergonomii oraz 
fizykoterapii i masażu leczniczego  

 

FZ_F.W.02  

 

wypowiedź 
ustna 
 

   

3. zna metody oceny stanu układu ruchu człowieka 
służące do wyjaśnienia zaburzeń struktury i funkcji 
tego układu oraz do potrzeb fizjoterapii w 
dysfunkcjach układu ruchu i w chorobach 
wewnętrznych 

 

FZ_ F.W.03  

 

wypowiedź 
ustna 
 

   

4. zna metody opisu i interpretacji podstawowych 
jednostek i zespołów chorobowych w stopniu 
umożliwiającym racjonalne stosowanie środków 
fizjoterapii i planowanie fizjoterapii  

 

FZ_ F.W.05  

 

dokumentacja 
praktyki 
 

   

5. zna podstawy edukacji zdrowotnej, promocji 
zdrowia oraz profilaktyki z uwzględnieniem 
zjawiska niepełnosprawności  

 

FZ_F.W.06  

 

wykonanie 
zadania, praca 
pisemna, 
dokumentacja 
praktyki 

   



 

 

    W ZAKRESIE 
UMIEJĘTNOŚCI 

1. potrafi wykazać specjalistyczne umiejętności 
ruchowe z zakresu wybranych form aktywności 
fizycznej  

 

FZ_F.U.04  

 

dokumentacja 
praktyki  

 

   

2. potrafi wykorzystywać i obsługiwać aparaturę, 
sprzęt do fizjoterapii i sprzęt do badań 
funkcjonalnych oraz przygotować stanowisko pracy  

 

FZ_F.U.07  

 

wykonanie 
zadania, 
dokumentacja 
praktyki  

 

   

3. potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym 
zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem oraz 
komunikować się z innymi członkami zespołu, z 
pacjentem i jego rodziną 

FZ_F.U.08  

 

wykonanie 
zadania  

 

   

4. potrafi wprowadzić dane i uzyskane informacje 
oraz opis efektów zabiegów i działań 
terapeutycznych do dokumentacji pacjenta  

 

FZ_F.U.09  

 

wykonanie 
zadania  

 

   

5. potrafi stosować się do zasad deontologii 
zawodowej, w tym do zasad etyki zawodowej 
fizjoterapeuty 

 

 FZ_F.U.16  

 

dokumentacja 
praktyki 

   

    W ZAKRESIE KOMP.  
     SPOŁECZNYCH 

1. jest gotów do nawiązania i utrzymania pełnego 
szacunku kontaktu z pacjentem, a także 
okazywania zrozumienia dla różnic 
światopoglądowych i kulturowych  

 

FZ_G.K.01  

 

obserwacja 
zachowań 

   

2. jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności 
związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach 
działalności zawodowej, w tym w kategoriach 
bezpieczeństwa własnego i innych osób  

 

FZ_G.K.09  

 

obserwacja 
zachowań 

   

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW W ZAKRESIE: WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH 

   

 
Podstawą zaliczenia praktyki jest 100 % obecność na zajęciach oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu 
za realizację każdego efektu kształcenia. Jeżeli student otrzyma 0 punktów za realizowany efekt - nie 
zalicza go i tym samym nie zalicza praktyk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kryteria oceny: 
100%-90%    max ilości punktów – bardzo dobry (5,0) 
 89%-80%    max ilości punktów –  plus dobry (4,5) 
 79%-70%    max ilości punktów –  dobry (4,0) 
 69%-60%    max ilości punktów – plus dostateczny (3,5) 
 59%-50%    max ilości punktów – dostateczny (3,0) 
poniżej 50%- niedostateczny (2,0) 
 
 
VI. Ocena końcowa   (suma uzyskanych punktów z poszczególnych efektów kształcenia w odniesieniu do wyżej 

przedstawionych kryteriów oceny): 
 
 

 
 

                 pkt.     
      …………………...                                                                                            …………………………………..                 
Całkowita liczba punktów                                                                                    ocena końcowa 
 
 
 
 
 
..............................................                                          .........................................……….                                                                                                                      
podpis opiekuna praktyki 
     z ramienia placówki                                                                   pieczęć placówki 
 
 
 

 

 

           
Zaliczenia końcowego dokonuje opiekun praktyk z ramienia ANS w Tarnowie na podstawie 100% obecności, oceny z karty oceny studenta 
(w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) wystawionej przez opiekuna praktyk z ramienia placówki, w której realizowana 
jest praktyka oraz dokumentacji z odbytej praktyki /dzienniczek praktyk/.  

 
 
 
 


