RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNKOWEJ DLA STUDENTÓW
WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
Kierunek: Zoofizjoterapia

Głównym celem 4-tygodniowej praktyki kierunkowej jest nabycie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu
zoofizjoterapeuty. Aby osiągnąć wymienione cele ważne jest praktyczne zapoznanie się
studentów, w zależności od miejsca odbywania praktyki, z różnymi metodami stosowanymi
w rehabilitacji zwierząt: kinezyterapią, laseroterapią, fizykoterapią, masażem i in. Ponadto
studenci powinni poznać praktyczne zasady prawidłowego żywienia oraz utrzymania zwierząt
w warunkach dobrostanu.
Za prawidłowy przebieg praktyki zawodowej odpowiedzialni są: ze strony Wydziału
opiekun dydaktyczny, a z ramienia Firmy kierownik praktyki. Zakres wiedzy i umiejętności
zdobywanych w trakcie odbywania praktyki ustala kierownik praktyki (prezes, dyrektor,
kierownik, wyznaczona osoba), uwzględniając realne możliwości wykonania konkretnych
zadań w danym ośrodku. Kierownik praktyki jest odpowiedzialny za osiągniecie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych
w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) dla studentów kierunku zoofizjoterapia.

RAMOWY

PROGRAM

PRAKTYKI

KIERUNKOWEJ

W

GABINETACH

ZOOFIZJOTERAPII
1. Instruktaż z przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie gabinetu.
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zakresem działalności gabinetu.
3. Uregulowania prawne dot. działalności gabinetów fizjoterapii zwierząt.
4. Zapoznanie się z wyposażeniem gabinetu oraz obsługą urządzeń i sprzętu.
5. Poznanie narzędzi i technik prowadzenia zabiegów fizjoterapii.
6. Prowadzenie terapii z zastosowaniem ćwiczeń kinetycznych.
7. Udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych u różnych gatunków zwierząt np.: zabiegi w polu
magnetycznym, naświetlanie lampą Solux, laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięki,
hydroterapia i in.
8. Zapoznanie się z technikami ciepło- i zimnolecznictwa.
9. Zapoznanie się z technikami masażu spełniającymi funkcję leczniczą, relaksacyjną oraz
przygotowującą mięśnie do wysiłku.

10. Poznanie ekonomicznych aspektów prowadzenia gabinetu fizjoterapii zwierząt.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNKOWEJ W LECZNICACH I KLINIKACH
WETERYNARYJNYCH
1. Instruktaż z przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie zakładów leczniczych dla
zwierząt.
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zakresem działalności zakładów leczniczych
dla zwierząt.
3. Uregulowania prawne dot. działalności zakładów leczniczych dla zwierząt.
4. Zapoznanie się z wyposażeniem gabinetu oraz obsługą urządzeń i sprzętu.
5. Poznanie narzędzi i technik prowadzenia zabiegów fizjoterapii.
6. Towarzyszenie lekarzowi weterynarii w diagnostyce chorób i niedomagań u różnych
gatunków zwierząt.
7. Towarzyszenie lekarzowi weterynarii w zabiegach przeprowadzanych na różnych
zwierzętach.
8. Prowadzenie terapii z zastosowaniem ćwiczeń kinetycznych.
9. Udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych u różnych gatunków zwierząt np.: zabiegi w polu
magnetycznym, naświetlanie lampą Solux, laseroterapia, elektroterapia i in.
10.

Zapoznanie się z badaniami laboratoryjnymi.

RAMOWY

PROGRAM

PRAKTYKI

KIERUNKOWEJ

W

OŚRODKACH

REHABILITACJI ZWIERZĄT DZIKICH I TOWARZYSZĄCYCH
1. Instruktaż z przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie ośrodka.
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zakresem działalności ośrodka.
3. Uregulowania prawne dot. dobrostanu zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt.
4. Zapoznanie się z wyposażeniem (urządzenia, sprzęt).
5. Pomoc w rehabilitacji dzikich zwierząt oraz ich przystosowanie do samodzielnego życia na
wolności.
6. Pomoc w usługach weterynaryjnych dla psów i kotów: odrobaczanie, szczepienia, ochrona
przeciw pchłom i kleszczom.
7. Udział w zabiegach rehabilitacyjnych: masaże, magnetoterapia, laseroterapia.

8. Towarzyszenie lekarzowi weterynarii w zabiegach przeprowadzanych na różnych
zwierzętach.
9. Żywienie poszczególnych grup zwierząt, dawkowanie pokarmu, skład diety, dieta
lecznicza, sposoby pojenia.
10.

Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń oraz wybiegów (klatek, wolier, wiat) oraz ich

wyposażenia.

RAMOWY

PROGRAM

PRAKTYKI

KIERUNKOWEJ

W

OGRODACH

ZOOLOGICZNYCH
1. Instruktaż z przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie ośrodka.
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zakresem działalności ośrodka.
3. Uregulowania prawne dot. dobrostanu zwierząt w ogrodach zoologicznych.
4. Zapoznanie się z wyposażeniem ogrodu w urządzenia i sprzęt do rehabilitacji zwierząt.
5. Towarzyszenie lekarzowi weterynarii w zabiegach przeprowadzanych na różnych
zwierzętach.
6. Pomoc w rehabilitacji dzikich zwierząt oraz ich przystosowanie do samodzielnego życia na
wolności.
7. Prowadzenie ćwiczeń kinetycznych na wybranych gatunkach zwierząt.
8. Udział w zabiegach rehabilitacyjnych: masaże, magnetoterapia, laseroterapia i in.
9. Żywienie poszczególnych grup zwierząt, dawkowanie pokarmu, skład diety, sposoby
pojenia.
10.

Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń oraz wybiegów (klatek, wolier, wiat) oraz ich

wyposażenia.

RAMOWY

PROGRAM

PRAKTYKI

KIERUNKOWEJ

W

HOTELACH

I SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT
1. Instruktaż z przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie ośrodka.
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zakresem działalności ośrodka.
3. Uregulowania prawne dot. dobrostanu zwierząt w hotelach i schroniskach dla zwierząt.
4. Zapoznanie się z wyposażeniem hotelu w urządzenia i sprzęt do rehabilitacji zwierząt.
5. Towarzyszenie lekarzowi weterynarii w zabiegach przeprowadzanych na różnych
zwierzętach.

6. Pomoc w rehabilitacji dzikich zwierząt oraz ich przystosowanie do samodzielnego życia na
wolności.
7. Prowadzenie ćwiczeń kinetycznych na wybranych gatunkach zwierząt.
8. Udział w zabiegach rehabilitacyjnych: masaże, magnetoterapia, laseroterapia i in.
9. Żywienie poszczególnych grup zwierząt, dawkowanie pokarmu, skład diety, sposoby
pojenia.
10.

Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń oraz wybiegów (klatek, wolier, wiat) oraz ich

wyposażenia.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI KIERUNKOWEJ W STADNINACH KONI
1. Instruktaż z przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie stadniny.
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zakresem działalności stadniny.
3. Uregulowania prawne dot. dobrostanu koni w stadninach.
4. Zapoznanie się z wyposażeniem stadniny w urządzenia i sprzęt do rehabilitacji koni.
5. Poznanie zasad hodowli (program hodowlany), użytkowania i utrzymania koni.
6. Prowadzenie ćwiczeń kinetycznych, rehabilitacja koni po kontuzjach, przygotowanie
zwierząt do wysiłku związanego ze sportem konnym.
7. Udział w zabiegach rehabilitacyjnych: masaże, magnetoterapia, laseroterapia i in.
8. Towarzyszenie lekarzowi weterynarii w zabiegach przeprowadzanych na koniach.
9. Żywienie koni, dawkowanie pokarmu i skład diety, pastwiska.
10.

Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń oraz wybiegów.

