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Cele projektu:
Celem głównym projektu będzie uzyskanie nowych kompetencji przez studentów studiów
stacjonarnych kierunku Fizjoterapia II stopnia poprzez organizację wysokiej jakości staży
w okresie trwania projektu od 01.11.2017 r. – 31.05.2019 r. u pracodawców oraz
zapewniające praktyczne wykorzystanie kierunkowych efektów kształcenia, czyli
doskonalenie działań fizjoterapeutycznych nabytych w toku studiów.
Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, poprzez nabycie
przez studentów pożądanych kompetencji na rynku pracy (zawodowe, komunikacyjne),
dzięki udziałowi w stażach przygotowanych wspólnie z pracodawcami i powiązanych
z praktycznym wykorzystaniem efektów kształcenia dla kierunku Fizjoterapia.
Planowane efekty:
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych
z EFS: Wartość docelowa wskaźnika: 26 kobiet, 10 mężczyzn, ogółem: 36 osób.
W ramach działań stażowych, przewiduje się poszerzenie nabytej w toku studiów wiedzy
i umiejętności oraz kierowanie się zasadami wynikającymi z nabytych kompetencji
społecznych w obcowaniu z pacjentem oraz we współpracy z zespołem medycznym.
W ramach doskonalenia osiągniętych efektów kierunkowych w toku studiów, absolwenci
kierunku fizjoterapia zwiększą zakres posiadanych kompetencji w zakresie m.in:
 doboru różnych form adoptowanej aktywności ruchowej, w kompleksowej
rehabilitacji i podtrzymywaniu sprawności pacjentów, ze szczególnym
uwzględnieniem narządu ruchu,
 doskonalenia umiejętności prawidłowego zinterpretowania zasad doboru
funkcjonalnych badań diagnostycznych, ich praktycznego przeprowadzenia oraz
kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej pacjentów,
 poszerzenia wiedzy w dziedzinie wdrażania tzw. specjalnych metod fizjoterapii
w pracy z pacjentem,
 doskonalenia umiejętności posługiwania się zaawansowanym technicznie sprzętem
stosowanym w wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych,
 podnoszenia umiejętności inicjowania, organizowania i realizowania działań
ukierunkowanych na edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę








niepełnosprawności,
doskonalenia umiejętności zastosowania zasad współpracy i komunikowania się
w pracach zespołu wielodyscyplinarnego, w całokształcie procesu terapeutycznego,
doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów pedagogicznych
i psychologicznych w trakcie obcowania z pacjentami z różnymi dysfunkcjami,
kształtowania cech kreatywności w działaniu, podejmując samodzielnie decyzje,
biorąc za nie odpowiedzialność,
doskonalenia umiejętność integrowania wiedzy przy rozwiązywaniu nowego
problemu, w tym związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty
i prowadzeniem leczenia,
doskonalenia umiejętności dokonywania krytycznej oceny i weryfikacji programu
rehabilitacji pacjenta z uwzględnieniem jego ogólnych założeń.

Strona www projektu: https://dobry-staz-if.po.opole.pl/

