SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2022
(skrajne daty)
1.1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
Kod przedmiotu/ modułu*
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Medyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Poziom kształcenia

Jednolite studia magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Rok i semestr studiów

I rok, 2 semestr

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot treści kierunkowych

Koordynator

Lek.med M. Pelc-Dymon

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
prowadzących

Lek.med M.Pelc-Dymon

* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
15

-

-

-

-

-

-

GN

Liczba pkt ECTS

15

1

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/modułu (z toku)(egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

3.
3.1.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu

C1
C2
C3

Zapoznanie studenta z pojęciem szeroko rozumianej rehabilitacji w chorobach psychiatrycznych.
Umiejętność opisu i interpretowania jednostek i zespołów psychiatrycznych.
Przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń z pacjentami chorymi na choroby psychiczne.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)
EK ( efekt
kształcenia)

3.3

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Zna metody opisu i interpretacji podstawowych objawów
jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym
racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i programowanie
procesu fizjoterapii.

EK_02

Wyciąga wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K_W18

K_U25

TREŚCI PROGRAMOWE
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Zapoznanie z tematyką wykładów w semestrze, wymaganiami, zasadami zaliczenia,
literaturą. Zaburzenie afektywne, depresje, schizofrenia, zaburzenie lekowe,
zaburzenia osobowościowe.
Uzależnienia – analiza piśmiennictwa.
Zaburzenie odżywiania się – analiza piśmiennictwa.
Otępienie – patogeneza, obraz kliniczny, leczenie
Rola fizjoterapii w procesie leczenia zaburzeń psychicznych – analiza badań
naukowych.
Podsumowanie wiadomości
Kolokwium zaliczeniowe

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Wykład: prezentacja multimedialna
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_ 01
EK_02

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
Kolokwium pisemne z pytaniami zamkniętymi
jednokrotnego wyboru oraz otwartymi problemowymi.
Pisemna praca z analizą bazy artykułów na temat
wskazany przez prowadzącego.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
W.
W.

Wykłady:
Ocena wiedzy (EK_01):
Kolokwium pisemne z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru oraz otwartymi problemowymi.
5.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 93%-100%
4.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 85%-92%
4.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 77%-84%
3.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76%
3.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-68%
2.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60%
Ocena umiejętności (EK_02):
5.0 – student przygotował wyczerpującą analizę przypadku zawierającą pełna strukturę pracy kazuistycznej
4.5 – student przygotował wyczerpującą analizę przypadku, pominął mniej istotne kwestie
w strukturze pracy kazuistycznej
4.0 – student przygotował dobrą analizę przypadku, pominął mniej istotne kwestie w strukturze pracy
kazuistycznej
3.5 – student przygotował dobrą analizę przypadku, pominął istotne kwestie w strukturze pracy
kazuistycznej
3.0 – student przygotował dostateczną analizę przypadku, pominął istotne kwestie w strukturze pracy
kazuistycznej
2.0 – student przygotował analizę przypadku, nie zastosował odpowiedniej struktury pracy kazuistycznej.

Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać
wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny
za każdy z ustanowionych efektów kształcenia.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia
arytmetyczna z ocen cząstkowych.
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy studenta

godziny zajęć wg planu z
nauczycielem

15

przygotowanie do zajęć

15

udział w konsultacjach

2

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do egzaminu

-

udział w egzaminie

-

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN

32

SUMARYCZNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS

1

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

-

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
1. Bilikiewicz A. „Psychiatria. Podrecznik dla studentów medycyny”
PZWL 2004/ wybrane zagadnienia
2. Meder J. „Rehabilitacja w psychiatrii” + III Urban & Partners 2003
3. Namysłowska I. „Gdy odchudzanie jest choroba. Anoreksja i bulimia”
intra Warszawa 2000

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

