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Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 22 lutego 2017 r. (poz. 537) 

 
Załącznik nr 1 

 
RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH KSZTAŁCENIA 

W ZAKRESIE FIZJOTERAPII 

 

 
1. Cel praktyki zawodowej 

Celami praktyki zawodowej są: 

1) wdrożenie i doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie trwania studiów; 

2) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej  w toku  studiów  

w realnych warunkach pracy; 

3) nabycie umiejętności poprawnego przeprowadzania procedur diagnostyki funkcjonalnej 

niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 

4) nabycie umiejętności właściwego doboru zabiegów fizjoterapeutycznych do rozpoznania 

klinicznego oraz klinicznej oceny stanu zdrowia pacjenta; 

5) wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w oparciu o diagnozę kliniczną oraz ocenę 

funkcjonalną pacjenta we współpracy z innymi osobami wykonującymi zawód medyczny; 

6) nabycie umiejętności planowania procesu usprawniania i kontrolowania jego efektywności; 

7) nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie 

fizjoterapii; 

8) wyrobienie i utrwalenie pozytywnych nawyków zawodowych oraz postawy społecznej 

niezbędnych w pracy fizjoterapeuty; 

9) nabycie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym; 

10) nabycie umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnych 

do samodzielnego tworzenia warsztatu pracy fizjoterapeuty; 

11) wyrobienie nawyku samokształcenia koniecznego w pracy fizjoterapeuty; 

12) nawiązanie kontaktów pomocnych w poszukiwaniu i kształtowaniu pracy zawodowej. 

 
 

2. Czas trwania praktyki zawodowej 

Praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina 

dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki zawodowej trwa 45 minut. 
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3. Wykaz umiejętności zawodowych 

Praktykant po odbyciu praktyki zawodowej: 

1) potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych podstawowych badań 

klinicznych celem właściwego doboru i prawidłowego przeprowadzania zabiegów 

fizjoterapeutycznych; 

2) potrafi kwalifikować, planować i prowadzić fizykoterapię, kinezyterapię oraz masaż; 

3) potrafi dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta, a także nauczać pacjentów 

posługiwania się tymi wyrobami; 

4) potrafi formułować opinię i orzeczenia zgodnie ze stanem faktycznym stanu 

funkcjonalnego pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii; 

5) przeprowadza podstawowe działania profilaktyczne w różnych działach klinicznych; 

6) potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ocenić działania usprawniające 

pacjentów w przypadkach dysfunkcji narządu ruchu oraz chorób narządów wewnętrznych; 

7) potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne dla doboru środków 

fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z zastosowaniem odpowiednich metod 

fizjoterapeutycznych; 

8) potrafi planować, weryfikować, modyfikować program usprawniania w dysfunkcjach 

narządu ruchu i chorobach wewnętrznych; 

9) potrafi uszanować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne pacjenta z uwzględ- 

nieniem ich w programie usprawniania; 

10) potrafi dobrać i uzasadnić odpowiednią formę aktywności ruchowej dla pacjenta. 

 
 

4. Zakres praktyki zawodowej 

1) fizjoterapia w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej; 

2) fizjoterapia w reumatologii; 

3) fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii; 

4) fizjoterapia w wieku rozwojowym; 

5) fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii; 

6) fizjoterapia w pulmonologii; 

7) fizjoterapia w chirurgii; 

8) fizjoterapia w ginekologii i położnictwie; 

9) fizjoterapia w pediatrii; 

10) fizjoterapia w geriatrii; 

11) fizjoterapia w psychiatrii; 

12) fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej. 


