
 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 83/2013/2014 

 

z dnia 25 marca 2014 r. 

 

 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale 

Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. 

 

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

 

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 r. określił 

efekty kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach pierwszego stopnia na kierunku studiów terapia zajęciowa. Opis efektów kształcenia 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../7/2013/2014 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr 83/2013/2014 

Senatu UKW 

z dnia 25 marca 2014 r. 
 

 
EFEKTY  KSZTAŁCENIA 

 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 83/2013/2014 

z dnia 25 marca 2014 r. 

 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 

 

 

Nazwa kierunku studiów:  terapia zajęciowa  

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

 

 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

 

 

Wskazanie dziedzin nauki/ dziedzin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia:  

dziedzina nauk medycznych, dziedzina nauk o zdrowiu, dziedzina  nauk o kulturze fizycznej, dziedzina 

nauk społecznych 

 

 

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne: 

dyscyplina naukowa - biologia medyczna, dziedzina/dyscyplina naukowa - nauk o zdrowiu, 

dziedzina/dyscyplina naukowa - nauk o kulturze fizycznej, dyscyplina naukowa – pedagogika, 

dyscyplina naukowa - psychologia 

 

 

Dyscyplina wiodąca:  nauki o kulturze fizycznej 

 

 

Lp. 

symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

 

 

kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

(symbol) 

Wiedza 

1. K_W01 posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i 

biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej a także wiedzy o charakterze nauk 

społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla kierunku terapia zajęciowa 

M1_W01 

S1A_W01 

2. 

 

 

K_W02 posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu 

człowieka 

M1_W02 



3. K_W03 zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i 

przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w 

zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla kierunku terapia zajęciowa 

M1_W03 

4. K_W04 zna podstawowe pojęcia i mechanizmy pedagogiczne, 

psychologiczne i społeczne związane ze zdrowiem i jego 

ochroną w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku terapia 

zajęciowa 

M1_W04 

5. K_W05 zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych 

wobec jednostek oraz grup społecznych 

M1_W05 

6. K_W06 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia M1_W06 

7. K_W07 zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów 

fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w 

zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla kierunku terapia zajęciowa 

M1_W07 

8. K_W08 zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania 

wykonywania działalności zawodowej w ramach 

kierunku terapia zajęciowa 

M1_W08 

9. K_W09 zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów terapia 

zajęciowa, w ramach organizacji systemu ochrony 

zdrowia na poziomie krajowym 

M1_W09 

10. K_W10 ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o 

zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie 

niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla kierunku terapia zajęciowa 

M1_W10 

11. K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

M1_W11 

12. K_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla kierunku terapia zajęciowa 

M1_W12 

∑ 12   

Umiejętności 

13. K_U01 posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe 

związane z zawodem terapeuty w zakresie terapii 

zajęciowej 

M1_U01 

14. K_U02 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i 

aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku terapia 

zajęciowa 

M_U02 

15. K_U03 potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą 

społeczną w zawodzie terapeuty w zakresie terapii 

zajęciowej 

M_U03 

16. K_U04 potrafi identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz 

grupy społecznej oraz potrafi właściwie analizować 

przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk 

społecznych 

M_U04 

S1A_U03 



17. K_U05 potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, 

pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne 

odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy 

społecznej właściwe  dla  zawodu terapeuty w zakresie 

terapii zajęciowej 

M_U05 

18. K_U06 potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu 

pozyskiwania i przechowywania danych 

M_U06 

19. K_U07 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce M1_U07 

20. K_U08 potrafi interpretować dane liczbowe związane z 

zawodem terapeuty 

M1_U08 

21. K_U09 potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek, 

instytucji oraz podejmowanych działań 

M1_U09 

22. K_U10 potrafi planować, projektować i realizować działania z 

zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla kierunku terapia zajęciowa, z 

uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych 

warunków 

M1_U10 

23. K_U11 posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu 

wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, 

zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

kierunku terapia zajęciowa 

M1_U11 

24. K_U12 posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w 

oparciu o własne działania lub dane źródłowe 

M1_U12 

25. K_U13 posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej 

wyników własnych działań i przemyśleń 

M1_U13 

26. K_U14 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów terapia zajęciowa, zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

M1_U14 

∑ 14   

Kompetencje społeczne 

27. K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie M1_K01 

28. K_K02 jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić 

się do ekspertów 

M1_K02 

29. K_K03 okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup 

społecznych oraz troskę o ich dobro 

M1_K03 

30. K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role 

M1_K04 

S1A_K02 

31. K_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 

M1_K05 

32. K_K06 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z 

wykonywaniem zawodu 

M1_K06 

33. K_K07 realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad 

bezpieczeństwa pracy 

M1_K07 

34. K_K08 potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, M1_K08 



klientów, grup społecznych w kontekście związanym z 

wykonywaniem zawodu 

35. K_K09 dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 

wykonywania zadań właściwych dla zawodu terapeuty w 

zakresie terapii zajęciowej 

M1_K09 

∑ 9   

 

 

 
 

 


