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1
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Semestr

Rodzaj zajęć

wykłady
ćwiczenia
IRENEUSZ HAPONIUK
1

Liczba godzin
stacjonarne

niestacjonarne

15

10

Punkty
ECTS
1

*Typ zajęć
(przedmiotu)

Język
wykładowy

Wykłady

polski

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności interpretacji pojęć na temat:
Pojęcia podstawowe: rehabilitacja, fizjoterapia, kinezyterapia, masaż, gimnastyka korekcyjna, sport.
Kultura fizyczna – ogólne pojęcie sposobu życia społeczeństwa uwzględniając aktywność fizyczną, i sport.
Wychowanie fizyczne – kształcenie prawidłowego rozwoju nawyków ruchowych jednego organizmu, odnoszące się przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Pojęcia dodatkowe: sprawność fizyczna, ćwiczenia fizyczne, trening, musztra, gimnastyka.
Cele zajęć (przedmiotu):
Geneza i rozwój rehabilitacji w świecie i w Polsce.
- Historyczne czynniki rozwoju rehabilitacji.
- Związki rehabilitacji z kulturą fizyczną i medycyną na przestrzeni wieków.
- Twórcy światowej i polskiej rehabilitacji.
- Rola rehabilitacji w procesie leczenia I usprawniania człowieka

Opis efektów kształcenia dla zajęć (przedmiotu) oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku

Kod
kierunkowego/ych
efektu/ów
kształcenia

Kod
obszarowego/ych
efektu/ów
kształcenia

WIEDZA

W1

Zna i rozumie etyczne, prawne i historyczne uwarunkowania wykonywania działalności fizjoterapeutycznej; posiada
wiedzę na temat ekonomicznych aspektów niepełnosprawności; zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji

K_W 08

P7SM_WG01
P7SM_WK05

polskiego systemu ochrony zdrowia; wykazuje wiedzę o zdrowiu i zagrożeniach zdrowia oraz skali problemów
niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym.

W2

Prezentuje usystematyzowaną wiedzę w zakresie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Rozumie i diagnozuje
styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności
K_W14
fizycznej; - posiada wiedzę w zakresie doboru różnych form adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji
kompleksowej i podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu specjalnych metod fizjoterapii oraz opisuje specyfikę leczenia
uzdrowiskowego.

K_W14

U1

Rozumie uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne pacjentów i uwzględnia je w programowaniu i przebiegu
procesu fizjoterapii.

K_U05

U2

Posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu fizjoterapii i dziedzin
pokrewnych.

W3

P7SM_WK03

P7SM_WK04

UMIEJĘTNOŚCI

U3

Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych w zakresie fizjoterapii oraz dziedzin pokrewnych,
formułuje problemy badawcze, dobiera właściwe metody i techniki badawcze do ich realizacji, a także wyciąga
wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji.

K_U23

P7SM_UK02
P7SM_UW04

P7SM_UK08
K_U25

Posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz
posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu fizjoterapii.

K_U24

K1

Jest świadomy konieczności posiadania wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, pluralizmu teoretycznometodologicznego w nauce, wartości krytycznej oceny doniesień naukowych.

K_K01

K2

Utożsamia się z wartościami, celami i zasadami realizowanymi w praktyce fizjoterapeutycznej, odznacza się rozwagą,
dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań terapeutycznych.

K_K03

U4

P7SM_UK02
P7SM_UO06

P7SM_UK02

KOMPETENCJE

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Wykłady, seminaria, zaliczenie pisemne na ocenę.
Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.

P7SM_KK01

P7SM_KR02

Wymagania zaliczenia przedmiotu dla studentów ze statusem Indywidualnej Organizacji Studiów (w tym % wymaganej obecności na zajęciach):
Uczestnictwo w wykładach, zaliczenie pisemne na ocenę.
Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):

Wykłady

Treści kształcenia:
Wykłady:
- Zarys historii medycyny na świecie.
- Historyczne czynniki rozwoju rehabilitacji.
- Związki rehabilitacji z kulturą fizyczną i medycyną na przestrzeni wieków.
- Twórcy światowej i polskiej rehabilitacji.
- Zarys aktualnego systemy rehabilitacji w Polsce, uwarunkowania prawne I organizacyjne.
Ćwiczenia:
Nie dotyczy
Forma zaliczenia:
Zaliczenie pisemne
Literatura:
Podstawowa:
1. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna, t. 1, Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner, Wrocław 2003.
2. Wilk S., Historia rehabilitacji. Skrypt dla studentów AWF, Warszawa 1985.
3. Śliwiński Z, Sieroń A: Fizjoterapia wielka. Wyd Elsevier Urban & Partner
2014, wyd 1.
Uzupełniająca:
1. Rehabilitacja Polska, praca zespołowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 2009.
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta): 1
Obciążenie studenta

Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)
*Typ zajęć (przedmiotu): obligatoryjny / do wyboru

stacjonarne

niestacjonarne

15 godz.
8 godz.
2 godz.

10 godz.
13 godz.
2 godz.
25 godz.
1 ECTS

