Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych
jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i
weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia
w UTP w Bydgoszczy

Kod przedmiotu:

……………….

Pozycja planu:

C.20

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
A. Podstawowe dane
Nazwa przedmiotu

Praktyka kierunkowa

Kierunek studiów

Zoofizjoterapia

Poziom studiów

I stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

1. Fizjoterapia zwierząt towarzyszących
2. Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

Specjalność
Jednostka prowadząca
kierunek studiów
Imię i nazwisko
nauczyciela (li) i jego
stopień lub tytuł naukowy
Przedmioty
wprowadzające
Wymagania wstępne

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Opiekun praktyk powołany przez Dziekana dr hab. Andrzej Klimek, prof.
UTP; dr hab. D. Kokoszyński, prof. nadzw. UTP

Wiedza i umiejętności zawodowe nabyte w trakcie dotychczasowego
kształcenia

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów
Semestr
VI

Liczba
punktów
ECTS1

Praktyka
4 tygodnie

6

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) (1)
Lp.

W1
W2

W3

U1

U2

Opis efektów kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia

WIEDZA
Zna aspekty prawne i etyczne w funkcjonowaniu zawodu K_W17
fizjoterapeuty
Zna zasady tworzenia, projektowania, organizacji i K_W21
zarządzania form indywidualnej przedsiębiorczości
Zna narzędzia, techniki i technologie prowadzenia K_W09
zabiegów zoofizjoterapeutycznych
UMIEJĘTNOŚCI
Wykazuje umiejętność posługiwania się przyrządami oraz K_U18
aparaturą stosowaną w zoofizjoterapii, potrafi prowadzić
terapię z zastosowaniem ćwiczeń kinetycznych
Rozwija umiejętność komunikowania się z różnymi K_U01
podmiotami gospodarczymi z wykorzystaniem fachowego

Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
R1A_W02
R1A_W07
R1A_W09
R1A_W05

R1A_U04
R1A_U05
R1A_U06
R1A_U01
R1A_U02

słownictwa i piśmiennictwa
Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej i K_U20
projektowej

U3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, współdziałać K_K02
i wykonywać powierzone zadania.
W oparciu o posiadaną wiedze i umiejętności ma K_K10
możliwość
prowadzenia
własnego
gabinetu
zoofizjoterapeutycznego. Rozumie znaczenie marketingu
w opłacalnym jego funkcjonowaniu
Potrafi zaplanować wykonywanie zadań w oparciu o K_K03
posiadany sprzęt i określone priorytety.

K1
K2

K3

R1A_U02
R1A_U08
R1A_U10
R1A_K02
R1A_K06
R1A_K08

R1A_K03

LUB
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) (2)
Opis efektów kształcenia

Lp.

W1

W2

U1

U2
U3

K1
K2

WIEDZA
Ma wiedzę z zakresu kinezyterapii i biomechaniki ruchu.
Potrafi scharakteryzować ograniczenia i patologie w
obrębie aparatu ruchu zwierząt
Zna obowiązujące procedury do wykonania zabiegów
fizjoterapeutycznych z użyciem właściwych narzędzi i
technik
UMIEJĘTNOŚCI
Wykazuje umiejętność posługiwania się przyrządami oraz
aparaturą stosowaną w zoofizjoterapii, potrafi prowadzić
terapię z zastosowaniem ćwiczeń kinetycznych
Rozwija umiejętność komunikowania się z hodowcami,
lekarzami weterynarii i właścicielami zwierząt
Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej z
zakresu zoofizjoterapii w oparciu o literaturę

Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia

Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru

K_W18

R1A_W01
R1A_W04
R1A_W05
R1A_W03
R1A_W04

K_W10

K_U18

K_U01
K_U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Zna
ryzyko
wpływu
stosowanych
technik K_K04
fizjoterapeutycznych na dobrostan i zdrowie zwierząt
Rozumie
konieczność
stałego
dokształcania
i K_K08
samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu

R1A_U04
R1A_U05
R1A_U06
RIA_U01
R1A_U02
R1A_U02
R1A_U08
R1A_U10
R1A_K04
R1A_K06
R1A_K01
R1A_K07

3. METODY DYDAKTYCZNE
wykład szkoleniowy, prowadzenie i kontrola merytoryczna opiekuna ds. praktyk i zakładowego
opiekuna
4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
praca kontrolna, dziennik praktyk, opinia opiekuna zakładowego
5. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład szkoleniowy

Przedstawienie celu i założeń praktyki kierunkowej. Sposobu prowadzenia
dokumentacji, warunków i zasad zaliczenia, praw i obowiązków studenta i
zakładów pracy wynikających z porozumień i umów dotyczących odbywania

praktyki
Zapoznanie studentów z różnorodnymi działaniami i terapiami w zakresie
zoofizjoterapii, a także praktyczne opanowanie podstawowych zabiegów.
Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie praktyki
ustalają opiekunowie praktyk dydaktyczny i zakładowy, uwzględniając realne
możliwości danego ośrodka w realizacji konkretnego zagadnienia.

Realizacja praktyki
kierunkowej

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się
metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)
Efekt
kształcenia

Dziennik
praktyk

W1
W2
W3
U1
U2
U3
K1
K2
K3

Praca
kontrolna

Forma oceny
Opinia
opiekuna
zakładowego

x
x
X
x
x
x
x
x
x

X
X
X

7. LITERATURA
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca

W zależności od tematyki realizowanej pracy kontrolnej
Przepisy prawne związane z funkcjonowaniem gospodarstwa (np. Kodeks pracy,
Ustawa o nawozach i nawożeniu, Rozporządzenia Ministra itp.)

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS
Aktywność studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2
Przygotowanie do zajęć

Obciążenie studenta –
Liczba godzin
(podano przykładowe)
Nie dotyczy ze względu
na specyfikę modułu

Studiowanie literatury
Inne – praca własna studenta, przygotowanie pracy kontrolnej, prowadzenie
dzienniczka praktyk
Łączny nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS proponowana przez NA

6

Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku)

6

Kod przedmiotu:

……………….

Pozycja planu:
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