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PROGRAM STUDIÓW 

Kierunek: Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

ISCED: 0915 

obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022 

1.  

Procentowy udział liczby punktów ECTS w: 

dyscyplina naukowa - nauki o zdrowiu 100% 

 - 

2.  Forma studiów STACJONARNE/NIESTACJONARNE 

3.  
Liczba semestrów 10 

 i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 
studiów na danym poziomie 

300 

4.  Tytuł zawodowy nadawany absolwentom MAGISTER 

5.  Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 

Na studiach realizowana jest praca 
dyplomowa o charakterze badawczym  

lub opublikowanego artykułu zgodnego 
z tematyką studiów 

Egzamin dyplomowy obejmuje treści z 
zakresu tematyki pracy oraz programu 

studiów  

6.  Efekty uczenia się 

Rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

(Dz.U. 2019, poz. 1573) 
(załącznik nr 7 do rozporządzenia) 

7.  Łączna liczba godzin zajęć 5262 

8.  
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się 
osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu 
kształcenia 

Rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 
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(Dz.U. 2019, poz. 1573) 
(załącznik nr 7 do rozporządzenia) 

9.  Plan studiów Załącznik Nr 1 

10.  
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, 
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

(Dz.U. 2019, poz. 1573) 
(załącznik nr 7 do rozporządzenia) 

11.  
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach zajęć (> 5 ECTS) z dziedziny nauk 
humanistycznych lub dziedziny nauk  społecznych 

12.  
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką student 
musi uzyskać w ramach tych praktyk 

13.  

Liczba punktów ECTS zajęć związanych z prowadzoną w 
uczelni działalnością naukową w dyscyplinie, do której 
przyporządkowany jest kierunek studiów (profil 
ogólnoakademicki - >50% ECTS) 

14.  
Wymiar liczby punktów ECTS zajęć możliwych do 
wybrania przez studenta (>30% ECTS) 

 

 

 


