Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Fizjoterapia

Bachelor of Science
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Physiotherapy

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Politechnika Opolska

Opole University of Technology

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Faculty of Physical Education and Physiotherapy

3.1. Dziedzina ISCED

0915: Terapia i rehabilitacja,

0915: Therapy and rehabilitation,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiada kwalifikacje niezbędne do
The graduates have the qualifications needed to
kształtowania, podtrzymywania i przywracania develop, maintain and restore the physical
sprawności oraz wydolności osób w różnym
fitness and well-being of people of all ages that
wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych was lost or reduced due to various diseases or
chorób bądź urazów. Absolwenci uzyskują
injuries. The graduates gain basic knowledge in
podstawową wiedzę z zakresu poprawnego
the areas of the performance of
wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych
physiotherapeutic procedures and the skills
oraz umiejętności wymaganych do prowadzenia required to conduct physiotherapy in people of all
fizjoterapii u osób w każdym wieku, z różnymi
ages, with various dysfunctions and diseases.
dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi.
They can select and perform procedures
Potrafią dobierać i wykonywać zabiegi z zakresu involving kinesitherapy, physical therapy and
kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego therapeutic massage as well as perform basic
oraz podstawowe zabiegi z zakresu terapii
procedures in the field of manual therapy, as well
manualnej, jak również potrafią prowadzić
as keep records of physiotherapy that was
dokumentację prowadzonej fizjoterapii. Znają
conducted on patients. They know the
budowę poszczególnych układów człowieka i
organization of particular systems in the human
rozumieją ich funkcjonowanie, jak również
body and understand their performance, and
potrafią scharakteryzować procesy fizjologiczne they can characterize physiological and
oraz patologiczne w przebiegu różnych
pathological processes over the course of
schorzeń. Osoby znają i potrafią interpretować various disorders. The graduates have the
mechanizmy działania określonych zabiegów
necessary skills and are able to interpret the
fizjoterapeutycznych i środków z zakresu
mechanisms of the specific physiotherapeutic
aktywności ruchowej stosowanych w procesie procedures and means of physical activity
leczenia. Znają skutki uboczne, wskazania i
applied throughout the treatment process. They
przeciwwskazania do stosowania
know the side effects, indications and
poszczególnych technik i zabiegów stosowanych contraindications associated with the use of
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w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu różnych
jednostek chorobowych. Ponadto potrafią
wykorzystywać aparaturę, urządzenia oraz
zaopatrzenie ortopedyczne w procesie leczenia
pacjenta, jak również znają terminologię
stosowaną w fizjoterapii oraz język obcy na
poziomie B2.
4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

individual techniques and treatments employed
in the prevention, diagnosis and treatment of
various diseases. In addition, they are able to
use the apparatus, equipment and orthopedic
supplies applied in the patient"s treatment
process, as well as the terminology used in
physiotherapy. The graduates also acquire the
competence of a foreign language at B2
Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki
The graduation from the course in Physiotherapy
zakres możliwości podjęcia pracy. Absolwenci provides a wide range of job opportunities. The
przygotowani są do podjęcia pracy na
graduates are trained to take up a job as a
stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby physiotherapist in health care facilities, such as:
zdrowia, takich jak: szpitale o różnym profilu,
hospitals with various profiles, specialist clinics,
przychodnie specjalistyczne, zakłady
rehabilitation centers, and sanatorium centers as
rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i
well as spas. The post of a physiotherapist can
uzdrowiska. Stanowiska fizjoterapeuty z
also perform well in educational institutions (e.g,
powodzeniem funkcjonują również w
school therapeutic exercise classes, educational
placówkach oświatowych (np. międzyszkolne
and rehabilitation centers), sports clubs,
ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki
protected enterprises and occupational therapy
wychowawczo-rehabilitacyjne), klubach
workshops, as well as non-governmental
sportowych, zakładach pracy chronionej i
organizations (foundations and associations)
warsztatach terapii zajęciowej oraz
acting for the benefit of the disabled.
organizacjach pozarządowych (fundacje,
Physiotherapists also more often find
stowarzyszenia) działających na rzecz osób
employment in biological beauty salons, SPA
niepełnosprawnych. Coraz większą popularność centers, fitness clubs and health and beauty
zdobywają gabinety odnowy biologicznej,
clinics, which are getting a more and more
ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i popular option. In addition, the popularity of the
urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują
physiotherapist"s profession is affected by
zatrudnienie. Ponadto, na popularność zawodu changes in the society related to its aging and
fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w increasing awareness of a healthy lifestyle, which
społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i affects the demand for services in the field of
coraz większą świadomością prowadzenia
occupational health services and health
zdrowego stylu życia, co wpływa na popyt na
promotion.
usługi z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Zajęcia prowadzone na studiach pozwalają
Classes conducted at the faculty provide the
zdobyć stosowną wiedzę, a nadto wyróżniają się opportunities to acquire adequate knowledge,
charakterem praktycznym, w szczególności
and also have considerable level of practical use,
wdrożeniem studenta do pracy w warunkach
in particular in terms of the student"s involvement
klinicznych. Ponadto studenci mogą kształtować in work conducted in a clinical setting. In
tok studiów dzięki znacznemu udziałowi
addition, students can customize the course of
przedmiotów obieralnych.
study as a result of availability of a wide range of
elective subjects.

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

PKA - pozytywna ocena instytucjonalna
17.04.2014

Polish Accreditation Commission - positive
institutional assessment - 17 April 2014.

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Kwalifikacja jest warunkiem uzyskania
uprawnienia do wykonywania zawodu
fizjoterapeuty. Uprawnienia takie są nadawane
przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
Przygotowanie teoretyczne odbyte w ramach
uzyskanie uprawnień zawodowych
cyklu kształcenia oraz praktyka zawodowa
dopuszczają do uzyskania uprawnień
fizjoterapeuty nadawanych przez Krajową Izbę
Fizjoterapeutów
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia sięBrak sektorowej ramy kwalifikacji.
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami

The qualification forms a prerequisite for
performing the profession of physiotherapist.
Such credentials are granted by the National
Chamber of Physiotherapists.
Theoretical preparation cycle completed within
the framework of education and professional
practice allow the physiotherapist to get
permissions assigned by the National Chamber
of Physiotherapists.
Lack of sectoral qualifications framework
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uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Osoba podejmująca studia licencjackie na
A student undertaking an undergraduate course
programu studiów istotnych ze względu na kierunku fizjoterapia odbywa praktyki zawodowe in physiotherapy follows internships of 920 hours.
kompetencje absolwenta
w wymiarze 920 godzin.
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Osoba, która uzyskała tytuł licencjata
The students who obtained the degree of
przygotowana jest do podjęcia studiów II stopnia Bachelor are prepared to undertake
– magisterskich, studiów podyplomowych.
postgraduate studies at the Master level, postdiploma studies.
Student I stopnia na ma możliwość zrealizowania A student of Bachelor course has the possibility
jednego semestru lub całego roku studiów, na of completing one semester or an entire year of
jednej z uczelni partnerskich w ramach wymiany study at one of the partner universities as part of
stypendialnej LLP Erasmus +.
the student exchange of LLP Erasmus+ program.

7.4. Pozostałe uwagi

Full-time,
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