Kierunek fizjoterapia studia I stopnia
Sylwetka absolwenta
specjalista fizjoterapii
publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne
ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne
placówki oświatowe, instytucje i organizacje prowadzące ogólną działalność pro-zdrowotną
Absolwent posiada przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi
i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych)
w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Posiada wiedzę do: podtrzymywania i przywracania
sprawności i wydolności osób utraconej wskutek różnych chorób lub urazów, do wykonywania
badań diagnostycznych i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej,
prowadzenia badań i włączania się w prace zespołów badawczych, kierowania zespołem
terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność
fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania
przedmiotów zawodowych.
Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach
lekarskich, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowobadawczych, administracji państwowej i samorządowej.

Zasady kwalifikacji
Na studia stacjonarne kandydaci przyjmowani będą według miejsca na liście rankingowej ustalonej
na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów
egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będą dodatkowe kryteria: – liczba
punktów za język polski na świadectwie maturalnym.
Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty):
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach
procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.
Egzamin ze sprawności składa się z dwóch niezależnych prób (0-40 punkty):
1. Ocena umiejętności pływania na dystansie 50 m dowolnym stylem. Prezentowany przez
kandydata styl pływania powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego.
Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby.
2. Ocena wytrzymałości biegowej na dystansie: kobiety – 800 m; mężczyźni – 1000 m. Ćwiczący
staje w pozycji wykrocznej przed linią startową (tzw. start wysoki) i na sygnał przebywa
wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie. Ćwiczący wykonuje jedną próbę. Kryterium oceny
stanowi czas wykonania próby. Zalecenie. Przed egzaminem należy przeprowadzić kilkanaście
treningów celem odpowiedniego przygotowania się do określonego wysiłku oraz poznania
własnych możliwości (rozłożenie sil, tempo biegu).

