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Nazwa ocenianego kierunku studiów: fizjoterapia 
1. Poziom/y studiów: jednolite studia magisterskie 
2. Forma/y studiów:  stacjonarne i niestacjonarne 
3.  Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1 

Nauki o zdrowiu, Nauki medyczne, Nauki o kulturze fizycznej 
 
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 
 
a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej 
liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki o zdrowiu 261 82 

 
b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 
kierunku. 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

1. 
2. 

Nauki medyczne 
Nauki o kulturze fizycznej 

38 
20 

12 
6 

Na studiach prowadzone jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

☐ TAK   〼 NIE 

W przypadku zaznaczenia opcji TAK, proszę wskazać rodzaj zawodu nauczyciela, w zakresie którego 
prowadzone jest kształcenie (można zaznaczyć więcej niż jedną opcję): 

                                                           
 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
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☐ nauczyciel przedmiotu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
☐ nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
☐ nauczyciel praktycznej nauki zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  
☐ nauczyciel prowadzący zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  
☐ nauczyciel psycholog 
☐ nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 
☐ nauczyciel pedagog specjalny 
☐ nauczyciel logopeda 
☐ nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Zawarte zostały w załączniku 
 
Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 
 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 
pełniona w uczelni 

Marian Przylepa  Dr, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Prof. AWP 

Daria Majewska  Dr, Prodziekan ds. kierunku fizjoterapia 

Małgorzata Gorzel  Dr, Pełnomocnik Rektora ds. studenckich, Prof. AWP  

Klaudia Jakubowska  Dr, Pełnomocnik rektora ds. studentów niepełnosprawnych 

Krzysztof Sokołowski  Dr, Kierownik kształcenia praktycznego, Prof. AWP 

Anna Szczepaniak  Mgr, Kierownik Rektoratu 

Denys Miroshnikov  Mgr, Kierownik Działu Rekrutacji, Marketingu i Promocji 

Aleksandra Różycka  Mgr, Koordynator fizjoterapii anglojęzycznej 

Małgorzata Palusińska  Kierownik Dziekanatu 

 
 

                                                           
 
2 Należy podać nazwę przedmiotu/zawodu/zajęć 
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Prezentacja uczelni 

 

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (dawniej: Wyższa Szkoła 

Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie) jest dynamicznie rozwijającą się, 

niepubliczną uczelnią działająca w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

lipca 2000 r. (DNS-1-0145-396-/Eko/2000), zezwalającą na rozpoczęcie działalności. 

 Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku dydaktycznym o powierzchni 4000 

m² dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie budynek jest 

rozbudowywany o kolejne 4500 m². Posłuży on jako centrum kształcenia zawodów 

medycznych i będzie wyposażony w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. Proces kształcenia 

na Uczelni odbywa się na dwóch wydziałach w ramach studiów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. Budynek został oddany do użytku w 1999 

roku, a jego właścicielem jest założyciel uczelni – Ośrodek Usług Edukacyjnych. Szkoła jest 

członkiem Unii Akademickiej. 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu są obecnie realizowane następujące kierunki: 

fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo i położnictwo. Od nowego roku akademickiego 

Uczelnia planuje rozpoczęcie kształcenia na kierunku dietetyka na poziomie studiów 

licencjackich i magisterskich (pozytywna akredytacja PKA). Warto podkreślić, że w okresie 

ostatnich 2 lat uruchomione zostały także studia uzupełniające z kosmetologii i 

pielęgniarstwa. Uczelnia złożyła wniosek o pozytywne rozpatrzenie uruchomienia studiów z 

psychologii (w trakcie). 

Prężnie rozwija się także Wydział Nauk Społecznych gdzie realizowane są kierunki: 

Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Ekonomia oraz Filologia angielska. 

Planowanymi  do uruchomienia kierunkami są zaś: Zarządzanie, Informatyka stosowana oraz 

Prawo. 

W celu poprawy jakości kształcenia Akademia uruchomiła Centrum Symulacji 

Medycznej, które umożliwia studentom nabywanie umiejętności w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistych.  

W związku z rozsianą bazą dydaktyczną dla studentów anglojęzycznych Uczelnia 

dysponuje własną bazą transportową. 

Uczelnia pomimo niekorzystnych warunków ( epidemia, wojna, zmieniające się 

przepisy w krajach partnerskich) jest znana ze stale rosnącego procesu umiędzynarodowienia. 
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Oprócz inwestycji w infrastrukturę i rozwój nowych kierunków studiów Uczelnia dużą 

uwagę przykłada do rozwoju zawodowego i naukowego swoich wykładowców umożliwiając 

im podnoszenie stopni naukowych czy udział w konferencjach. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 10 semestrów i 

realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Są studiami o profilu praktycznym, 

które kończą się egzaminem dyplomowym i są ściśle związane ze strategią rozwoju Akademii 

Nauk Stosowanych Wincentego Pola na lata 2021-2028 oraz Misją Uczelni. 

Koncepcja kształcenia jest ukierunkowana na wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę,  

umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą im być profesjonalnymi 

fizjoterapeutami.  

W nawiązaniu do misji Uczelni wdrażamy coraz nowsze przedmioty (arteterapia, techniki 

wisceralne, techniki osteopatyczne itd.), które pozwolą studentom być konkurencyjnymi na 

dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Ze względu na zmieniające się potrzeby 

otoczenia społeczno- gospodarczego włączamy w kształtowanie koncepcji kształcenia 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Środowisko akademickie naszej Uczelni jest 

znane ze swojej wielokulturowości, co pomaga naszym studentom kształtować etyczne i 

tolerancyjne postawy oraz sprzyja wymianie informacji.  

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest zgodny z Ustawą Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. i oparty o Standardy Kształcenia - Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego i 

dodatkowo o Ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. 

Kształcenie na kierunku fizjoterapia ma na celu: wyposażenie studentów w wiedzę 

teoretyczną i praktyczną pozwalającą na pracę w zespole rehabilitacyjnym oraz 

przygotowanie specjalistów posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania 

zabiegów fizjoterapeutycznych. Absolwenci powinni również znać wskazania  

i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów oraz posiadać umiejętność krytycznego  

i analitycznego podejścia do wykonywania czynności zawodowych. 

Uczelnia wyznaczyła 3 obszary takie jak: „Nauka” - „Dydaktyka” - „Zarządzanie”,     

w których realizowane są działania pozwalające na osiągnięcie wyznaczonych celów 

strategicznych. 
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Cel strategiczny „Nauka” związany jest min. z zatrudnianiem kolejnych 

samodzielnych pracowników naukowych oraz wsparciem finansowym Uczelni w zakresie 

rozwoju nauki. Zatrudniani są dydaktycy, którzy posiadają duże doświadczenie zawodowe, 

które umożliwia im udział w konferencjach i sympozjach. W celu ciągłego monitorowania 

postępów w tym obszarze powołany został w roku 2022 Instytut Rozwoju Naukowego. 

Jednym z priorytetów Uczelni jest utrzymanie współpracy międzynarodowej zarówno 

naukowej jak i dydaktycznej na dotychczasowym poziomie. Umożliwiamy studentom 

przyswajanie najnowszych osiągnięć w zakresie nauki poprzez zorganizowane przez Uczelnie 

konferencje oraz warsztaty, w których licznie biorą udział. 

  Cel strategiczny „Dydaktyka” realizowany jest min. dzięki Wydziałowemu Systemowi 

Zapewniania Jakości Kształcenia, który monitoruje i wdraża niezbędne zmiany. Treści 

programowe są systematycznie aktualizowane w związku z dynamicznie zmieniającymi się 

trendami na rynku pracy. Kluczowym elementem, który służy realizacji tego celu jest 

rozbudowa infrastruktury. W nawiązaniu do Strategii rozwoju na lata 2021-28 Uczelnia 

wdrożyła pewne innowacje. W Akademii prężnie działa Centrum Symulacji Medycznej, w 

którym studenci mogą osiągać zamierzone efekty uczenia się w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistych. W maju 2023 roku do dyspozycji Uczelni zostanie przekazane nowe skrzydło 

Uczelni, które będzie służyło jako centrum kształcenia zawodów medycznych. Rozszerzana 

jest również współpraca z podmiotami zewnętrznymi, gdzie studenci realizują zajęcia 

praktyczne. Pracownicy dydaktyczni biorą udział w różnorodnych szkoleniach 

organizowanych przez Uczelnię w ramach „ Regionalnego Programu Rozwoju WSSP w 

Lublinie”. Tematyka szkoleń dotyczy min.: tworzenia interaktywnych materiałów 

dydaktycznych, przygotowania metodycznego do prowadzenia zajęć w formie on-line oraz 

zarządzania uczestnikami szkoleń. W związku ze zmianą kształcenia na tryb hybrydowy 

wymuszoną epidemią COVID widzimy potrzebę podnoszenia kwalifikacji wykładowców w 

zakresie nauczania metodą kształcenia na odległość.  

Cel strategiczny „Zarządzanie” związany jest z wprowadzaniem nowoczesnych 

rozwiązań organizacyjnych usprawniających obsługę studentów oraz pozyskiwaniu 

zewnętrznych środków finansowych. 

Koncepcja kształcenia została wypracowana w procesie, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele Rady Programowej Kierunku, w skład której wchodzili wykładowcy 

zatrudnieni na stałe w uczelni, fizjoterapeuci prowadzący własne działalności 

fizjoterapeutyczne, osoby będące kadrą zarządzającą w różnych podmiotach leczniczych oraz 
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studenci. Władze Wydziału zapraszają interesariuszy zewnętrznych do opiniowania 

programów kształcenia. Przekazywane bezpośrednio oraz drogą pisemną opinie są 

uwzględniane w doskonaleniu metod i programów kształcenia. Do procesu opiniowania 

programu studiów włączeni są również interesariusze wewnętrzni. Są to min.: pracownicy, 

absolwenci oraz Samorząd Studencki. Koncepcja kształcenia jest zorientowana na potrzeby 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy. 

Koncepcje i cele kształcenia są zgodne z misją Uczelni i mieszczą się  w dyscyplinach 

nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, do których przyporządkowany 

jest kierunek. Efekty uczenia się na kierunku fizjoterapia zgodne są z koncepcją i celami 

kształcenia oraz profilem praktycznym. Efekty uczenia się przyporządkowane są do 

konkretnych przedmiotów i są zgodne z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji  

tj. charakterystykami dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Programy kształcenia 

zostały skonstruowane tak, aby kształtować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

pozwalające na pracę zawodową zarówno w szpitalach, przychodniach, uzdrowiskach, 

sanatoriach, klubach sportowych, siłowniach, gabinetach masażu i odnowy biologicznej jak 

również prowadzeniu własnej działalności. Integralną częścią obowiązującego programu są 

praktyki zawodowe, które student może realizować w kraju oraz za granicą. Program studiów 

zawiera wszystkie ogólne i szczegółowe efekty uczenia się zawarte w standardach kształcenia 

przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty z dnia 26 lipca 2019 r.  

Dla studentów studiów jednolitych magisterskich za najważniejsze kierunkowe efekty 

uczenia się w zakresie wiedzy można uznać: 

-  wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu, 

kinezyterapii i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii; 

-   zasady działania wyrobów medycznych i zasady ich stosowania w leczeniu osób z różnymi 

chorobami i dysfunkcjami, w tym osób starszych, w różnych warunkach; 

-  mechanizm działania czynników fizykalnych na organizm człowieka oraz oddziaływanie 

zabiegów fizykalnych w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami, w tym osób 

starszych, w różnych warunkach; 

-  zasady oddziaływania sił mechanicznych na organizm człowieka zdrowego i chorego,  

w tym osoby starszej, z różnymi dysfunkcjami i różnymi chorobami, w różnych 

warunkach; 

- zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby fizjoterapii, planowania 

postepowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów. 

W zakresie umiejętności: 
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-  wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej 

specjalnych metod fizjoterapii, 

- intepretowanie wyników badań czynnościowych oraz przeprowadzenie testów 

funkcjonalnych niezbędnych do doboru środków fizjoterapii i interpretowanie ich 

wyników, 

-  dobieranie wyrobów medycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na 

każdym etapie rehabilitacji oraz instruowanie pacjenta jak z nich korzystać, 

- tworzenie, weryfikowanie i modyfikowanie programów fizjoterapii osób z różnymi 

dysfunkcjami, w tym osób starszych, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, 

a także w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji, 

- umiejętność wykorzystania adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób  

z niepełnosprawnościami dla planowania, doboru, modyfikowania oraz tworzenia różnych 

form zajęć rekreacyjnych i sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób 

starszych. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

-  nawiązywanie i utrzymywanie pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywanie 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych, 

-   przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej, 

- wykonywanie zawodu będąc świadomym roli, jaką fizjoterapeuta pełni na rzecz 

społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej. 

 

Zalecenia dotyczące kryterium 1 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 1 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Brak zaleceń  

2.   

…   
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 
procesu nauczania i uczenia się 

Treści programowe zostały dostosowane do zakładanych efektów uczenia się 

określonych w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty i są zawarte w poszczególnych sylabusach. Za treści kształcenia 

odpowiedzialni są nauczyciele akademiccy, a nadzór merytoryczny nad nimi pełni 

Kierunkowa Rada Programowa. W raporcie przedstawiono programy studiów na wszystkie 

lata kształcenia z wyszczególnieniem stosowanych form realizacji przedmiotów, metod 

weryfikacji osiąganych efektów uczenia się, liczby godzin przypisanych poszczególnym 

formom kształcenia, liczby godzin samokształcenia oraz przypisanym punktom ECTS dla 

każdego przedmiotu. Treści zawarte w sylabusach są tematem dyskusji Kierunkowej Rady 

Programowej. 

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów. Łączna liczba godzin realizowanych 

podczas studiów wynosi 8800 i przypisanych jest im 319 punktów ECTS. Liczba godzin 

kontaktowych wynosi 5325, a samokształceniu przypisanych jest 3475 godzin.  Studia 

realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zajęcia dydaktyczne na studiach 

stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku w oparciu o rozkład zajęć, natomiast 

na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się zgodnie z terminami zjazdów. 

Program studiów na lata 2022- 2027 został zatwierdzony przez Senat dnia 30.06.2022 

roku. 

Na ostateczny kształt programu studiów mają wpływ interesariusze wewnętrzni  

i zewnętrzni, którzy biorą udział w konstruowaniu planu kształcenia, a także podczas jego 

realizacji. Sprawia to, że plan kształcenia na kierunku fizjoterapia jest zgodny z potrzebami 

rynku społeczno-gospodarczego.  

Przygotowany program kształcenia uwzględnia kolejność realizacji poszczególnych 

przedmiotów, których sekwencja umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności, kompetencji 

społecznych w logicznej kolejności. Na początku realizowane są przedmioty z grupy A-  

biomedyczne podstawy fizjoterapii i grupy B- nauki ogólne. Następnie studenci zdobywają 

wiedzę i umiejętności z zajęć z grupy C-  podstaw fizjoterapii i grupy D- fizjoterapii 

klinicznej. Przedmioty fakultatywne realizowane są podczas całego toku studiów. Na  

kierunku  fizjoterapia ze względu na różnorodność zajęć używa się różnych form 

dydaktycznych dopasowanych do charakteru danego przedmiotu. Stosowane metody są 

zróżnicowane w sposób umożliwiający osiągnięcie efektów uczenia się. W ramach 
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przedmiotów związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym wprowadzono 

aktywizujące formy zajęć w postaci ćwiczeń, zajęć projektowych, zajęć warsztatowych, zajęć 

terenowych, gdzie dodatkowo prowadzona jest ocena aktywności i postępów studenta w 

czasie zajęć. Na Uczelni obowiązują następujące zasady dotyczące liczebności grup 

studenckich:  

1) grupy wykładowe: do 250 studentów,  

2) grupy ćwiczeniowe: do 25-30 studentów, 

3) grupy warsztatowe: do 15 studentów, 

4) zajęcia kliniczne: do 10 osób, 

5) seminarium dyplomowe: grupy do 10 studentów. 

Na Akademii zajęcia realizowane są w trybie hybrydowym. Wykłady odbywają się w 

formie webinarów, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są w budynku Uczelni i w 

różnych podmiotach medycznych, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy. Do kształcenia 

na odległość wykorzystywana jest platforma eduportal, na której istnieje możliwość 

przekazywania studentom materiałów dydaktycznych w różnej postaci i organizowania 

zaliczeń. Spotkania w czasie rzeczywistym realizowane są za pomocą MS Teams. W celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości nauczania z wykorzystaniem metod nauczania na 

odległość kadra dydaktyczna przeszła szczegółowe szkolenie dotyczące możliwości 

wykorzystania platformy. Instrukcja obsługi znajduje się na stałe na kontach prowadzących i 

Uczelnia oferuje ciągłe podwyższanie swojej wiedzy w trakcie szkoleń. Akademia planując 

proces kształcenia oczywiście uwzględnia, że na kierunku fizjoterapia w formie zajęć online 

może być realizowanych maksymalnie 25% punktów ECTS w toku całych studiów. 

Zajęcia z przedmiotów klinicznych prowadzone są w jednostkach pozauczelnianych,  

z którymi Uczelnia podpisała stosowne umowy, co umożliwia prowadzenie zajęć z udziałem 

pacjentów, w tym stosowanie takich metod jak: obserwacja przypadków klinicznych i 

przebiegu terapii, praktyczne ćwiczenia z pacjentami, a także obserwowanie sposobu 

funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Umożliwia to zdobywanie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych w naturalnych warunkach klinicznych. 

W ramach procesu kształcenia studenci odbywają 120 godzin zajęć z języka obcego. 

Metody stosowane podczas ćwiczeń umożliwiają realizację celów przedmiotu i pozwalają na 

opanowanie materiału z języka obcego na poziomie B2. Studenci poznają słownictwo 

specjalistyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, specjalnych metod fizjoterapii. Zajęcia 
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umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych umożliwiających komunikację z 

pacjentami i współpracownikami.  

Studenci posiadają dostęp do aktualnych informacji związanych z tokiem studiów.  

Informacje o organizacji roku akademickiego i rozkłady zajęć znajdują się na stronie 

internetowej, indywidualnym koncie studenta oraz tablicy ogłoszeń. Studenci od wtorku do 

soboty mają możliwość kontaktu z personelem wspomagającym proces uczenia zarówno w 

formie osobistej, mailowej jak i telefonicznej.  

W celu udzielenia wsparcia studentom w rozwiązywaniu problemów związanych 

z przebiegiem studiów starości poszczególnych lat mają udostępniony telefon  

i e-mail do Prodziekan ds. fizjoterapii. Kontakt osobisty możliwy jest w trakcie godzin 

konsultacyjnych.  Prodziekan ma obowiązek informowania Dziekana Wydziału Nauk o 

Zdrowiu o poważniejszych problemach zgłaszanych przez studentów. Uczelnia posiada 

również stosowną procedurę antymobbingową.  

Studenci, którzy wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce i osiągają średnią z ocen co 

najmniej 4,4 oraz wykazują uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny mogą studiować 

według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach określonych przez 

Rektora zamieszczonych w Regulaminie Studiów Akademii Nauk Stosowanych. 

Indywidualne porady dydaktyczne realizowane są w trakcie godzin konsultacyjnych. 

Istotnym elementem programu studiów są praktyki zawodowe. Celem praktyk jest 

przede wszystkim poznanie charakterystyki pracy w różnych instytucjach związanych ze 

studiowanym kierunkiem oraz nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej 

zdobywanej w toku studiów w praktycznym działaniu. Studenci kierunku Fizjoterapia 

realizują praktyki przewidziane programem studiów w szpitalach, przychodniach, zakładach i 

ośrodkach rehabilitacji, sanatoriach i gabinetach SPA. Dostosowując się do warunków 

zawartych w standardzie studiów, studenci muszą odbyć następujące praktyki:  

- praktyka asystencka (150 godz., 5 ECTS, po 2 semestrze), 

- wakacyjna praktyka z kinezyterapii (300 godz., 11 ECTS, po 4 semestrze), 

- praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (100 godz., 4 ECTS, 5 semestr), 

- wakacyjna praktyka profilowana- wybieralna (200 godz., 7 ECTS, po 6 semestrze), 

- praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (100 godz., 4 ECTS, 7 semestr), 

- wakacyjna praktyka profilowana- wybieralna (200 godz., 7 ECTS, po 8 semestrze), 

- praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu- praktyka semestralna (510  

godz., 20 ECTS, 10 semestr). 
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Praktyki realizowane są w sposób zorganizowany oraz indywidualny. Studenci mogą 

odbywać praktyki we wskazanej przez siebie instytucji po akceptacji Kierownika Kształcenia 

praktycznego w zakresie fizjoterapii, który odpowiedzialny jest za zgodność programu 

praktyki zawodowej z obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku fizjoterapia. 

Akceptacja wyboru instytucji dokonywana jest na podstawie karty „Kryteria doboru i oceny 

instytucji do realizacji kształcenia praktycznego”. Następnie oceniany jest opiekun na 

podstawie karty „Kryteria wyboru opiekuna kształcenia praktycznego w instytucji”. Studenci 

są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej 

dla zawodów medycznych (możliwość wykupienia polisy w uczelni). 

Student odbywa praktykę według harmonogramu ustalonego z opiekunem praktyki  

w jednostce w wymiarze dobowym nie dłuższym niż 8 godzin. Każda obecność na zajęciach 

praktycznych musi być potwierdzona wpisem opiekuna w dzienniku praktyk zawodowych. 

Warunkiem zaliczenia praktyk jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się 

potwierdzonych przez opiekuna praktyki. Praktyki odbywają się w instytucjach, z którymi 

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie zawarła umowy.  

Lista placówek, które zawarły umowę z ANS jest systematycznie rozszerzana  

 

1. dotyczące kryterium 2 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na 
kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 2 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. 
Zmiana sekwencji 
przedmiotów na wszystkich 
rodzajach studiów, tak aby 
umożliwiała w pełni 
osiągnięcie zamierzonych 
efektów uczenia się i 
spełniała wymogi wstępne 
określone w kartach 
przedmiotów do realizacji 
danego przedmiotu. 

 

Uczelnia wprowadziła niezbędne zmiany w sekwencji 
realizowanych zajęć tak aby umożliwić studentom 
zdobywanie wiedzy i umiejętności w logicznej kolejności. 
Zdecydowano o zmianie kolejności realizacji zajęć w grupie 
A- biomedyczne podstawy fizjoterapii zgodnie z zalecaniami 
po poprzedniej wizytacji PKA. Zajęcia takie jak: anatomia 
rentgenowska, biomechanika czy kinezjologia zostały 
przesunięte na kolejne semestry, ale studenci wcześniej w 
stopniu co najmniej dostatecznym opanowali wiedzę 
anatomiczną. 

 

2. 
Poprawienie, uzupełnienie i 
uszczegółowienie treści 
programowych 
realizowanych w formie 
ćwiczeń na zajęciach: 
fizjoterapia kliniczna w 

Treści programowe w sylabusach z przedmiotów: 
fizjoterapia kliniczna w pulmunologii oraz fizjoterapia 
kliniczna w kardiologii zostały niezwłocznie 
uszczegółowione i poprawione. W trakcie wymiany 
korespondencji po wizytacji zostały przekazane ekspertom 
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pulmonologii oraz 
fizjoterapia kliniczna w 
kardiologii i kardiochirurgii 
dla wszystkich prowadzonych 
programów studiów. 

 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

 

3 
Uzupełnienie i 
uszczegółowienie treści 
programowych 
realizowanych na 
ćwiczeniach z diagnostyki 
funkcjonalnej w dysfunkcjach 
narządu ruchu, diagnostyki 
funkcjonalnej w chorobach 
wewnętrznych, diagnostyki 
funkcjonalnej w wieku 
rozwojowym, planowanie 
fizjoterapii w dysfunkcjach 
narządu ruchu, planowanie 
fizjoterapii w chorobach 
wewnętrznych, planowanie 
fizjoterapii w wieku 
rozwojowym dla wszystkich 
prowadzonych programów 
studiów. 

 

Kierunkowa Rada Programowa zadecydowała o 
konieczności zdecydowanego uszczegółowienia treści 
zawartych w grupie przedmiotów: diagnostyki 
funkcjonalnej w dysfunkcjach narządu ruchu, diagnostyki 
funkcjonalnej w chorobach wewnętrznych, diagnostyki 
funkcjonalnej w wieku rozwojowym, planowanie 
fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, planowanie 
fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, planowanie 
fizjoterapii w wieku rozwojowym. 

DF w chorobach wewnętrznych oraz planowanie  
fizjoterapii w chorobach wewnętrznych zostało 
rozbudowane o inne gałęzi medycyny takie jak np. 
onkologia, ginekologia czy chirurgia. 

Karta przedmiotu do DF w dysfunkcjach narządu ruchu 
została uszczegółowiona o konkretne jednostki chorobowe. 

Treści programowe z zajęć w planowaniu fizjoterapii w 
wieku rozwojowym zostały wzbogacone o dodatkowe 
jednostki chorobowe dotyczące np. przewlekłych chorób 
oddechowych u dzieci. 

 

4 
Dostosowanie metod 
nauczania przedmiotów 
klinicznych poprzez 
wprowadzenie ćwiczeń 
klinicznych z wszystkich zajęć 
fizjoterapii klinicznych w 
poszczególnych 
specjalnościach, aby student 
mógł osiągnąć zamierzone 
efekty z zakresu 
umiejętności. 
 

Wszystkie przedmioty kliniczne realizowane są w 
podmiotach medycznych, z którymi Uczelnia ma podpisane 
stosowne umowy, które znajdują się w dalszej części 
raportu samooceny jako załącznik. 

 

5 
Zaleca się wdrożenie 
skutecznych działań 
projakościowych 
zapobiegających 
powstawaniu 
nieprawidłowości w doborze 
treści programowych oraz 
metod kształcenia, a także 

Uczelnia zdecydowała się na wprowadzenie corocznego 
posiedzenia Kierunkowej Rady Programowej, którego 
tematem jest wyłącznie sprawdzenie poprawności treści 
umieszczonych w kartach przedmiotów. Kierownicy Katedr 
do końca czerwca każdego roku zobowiązani są do 
przedstawienia Władzom Wydziału propozycji miejsc 
realizacji i przewidywanych obsad na następny rok 
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określania sekwencji 
realizacji zajęć w programie 
studiów. 

akademicki. Gwarantuje to 3 miesięczny okres na 
wprowadzenie ewentualnych korekt. 

 

 
 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Uczelnia stosuje kryteria rekrutacji określone w corocznej Uchwale Senatu w sprawie 

warunków i trybu przyjęć na studia oraz form studiów na dany rok akademicki. Postępowanie 

rekrutacyjne prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana corocznie przez 

Rektora na mocy Zarządzenia. Uchwała Senatu z dnia 30.06.2022 roku w sprawie warunków 

i trybu przyjęć na studia oraz form studiów na rok akademicki 2022/2023 określa ogólne 

zasady rekrutacji, niezbędne dokumenty oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki i formy 

studiów. Szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów są określone 

w Uchwałach Rad Wydziałów i stanowią załączniki do Uchwały Senatu. Rekrutacja na studia 

odbywa się poprzez formularz rekrutacyjny online dostępny na stronie internetowej, a 

dokumentacja w formie papierowej  jest uzupełniana przez kandydata w Biurze Rekrutacji 

Akademii. 

Prodziekan ds. kierunku fizjoterapia jest osobą decyzyjną w sprawie przyjęcia na 

studia osób, które dotychczasowo studiowały na innej uczelni. Akademia posiada procedurę 

dotyczącą przenoszenia osiągnięć studenta. 

Możliwe jest przyjęcie studenta w następujących sytuacjach: 

- efekty uczenia się uzyskane przez studenta w innej uczelni są zbieżne z efektami uczenia się 

na kierunku fizjoterapia w AWP, 

- nie występują różnice programowe, 

- występują nieznaczne różnice programowe, które student jest w stanie uzupełnić w trakcie  

2 kolejnych semestrów po przeniesieniu się z innej uczelni, 

- przeniesienie następuje od następnego semestru. 

Weryfikacja i ocena stopnia osiągania efektów uczenia się na kierunku fizjoterapia 

obejmuje wszystkie kategorie efektów: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.  Jest to 

możliwe dzięki odpowiednim i zróżnicowanym formom weryfikacji takim jak np.: egzaminy 

pisemne, ustne, kliniczne, zaliczenia praktyczne, karty obserwacji i projekty. Uczelnia 

przywiązuje dużą wagę do poprawności metod weryfikacji. W zakresie weryfikacji wiedzy 

stosuje się egzaminy pisemne i ustne, umiejętności weryfikowane są poprzez rozwiązywania 



17 
 

zadań problemowych (z uwzględnieniem specyfiki przedmiotów) a kompetencje poprzez 

aktywność studentów na zajęciach. Do obowiązków nauczyciela akademickiego należy ocena 

wyników nauczania poprzez analizę uzyskiwanych przez studentów ocen. 

Celem weryfikacji jest sprawdzenie, czy wszystkie z zakładanych efektów są 

przewidziane do realizacji w ramach całego programu studiów. 

Doskonalenie programów studiów odbywa się poprzez ocenę programu studiów przed 

rozpoczęciem danego roku akademickiego. Na bieżąco kontrolowane są sylabusy pod kątem 

zgodności ze wzorem i aktualizowaniem treści programowych. Sylabusy są dostępne  

na stronie internetowej. Informacje dotyczące treści każdego modułu, form realizacji, 

warunków i sposobów jego zaliczenia są udzielane studentom na pierwszych zajęciach przez 

wykładowcę. W celu oceny jakości zajęć dydaktycznych przeprowadzone są zapowiedziane 

hospitacje oraz anonimowa ocena przez studentów po zakończonych zajęciach.  

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się jest realizowana przez: 

  weryfikację efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji, 

  proces dyplomowania- opinia promotora i recenzenta, 

  praktyki studenckie- weryfikacja efektów następuje zgodnie z regulaminem praktyk, 

  wymianę międzynarodową studentów- uzyskiwanie informacji od studentów o efektach 

uczenia się uzyskanych  w partnerskiej uczelni, 

  badanie losów absolwentów- informacje zwrotne odnośnie uzyskanych efektów 

uczenia się i ich przydatności na rynku pracy. 

Dobór metod dokumentowania zależny jest od prowadzącego dany przedmiot 

nauczyciela akademickiego i związany jest z dużą różnorodnością prowadzonych zajęć. Na 

Uczelni przyjęto następującą skalę oceny efektu uczenia się: bardzo dobry (5), dobry plus 

(4+),  dobry (4), dostateczny plus (3+), dostateczny (3), niedostateczny (2). Warunkiem 

zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej. W przypadku 

niezaliczenia studentowi przysługuje prawo poprawy. Ocena z każdego przedmiotu z 

zaliczenia i egzaminu wpisywana jest do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i 

protokołu. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Studiów. Oceny  

z egzaminów i zaliczeń rejestrowane są w formie papierowej. Uczelnia jest na etapie 

wdrażania internetowego systemu dziekanatowego. Nie dopuszcza się zaliczenia jedynie na 

podstawie obecności. 
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Podstawą oceny realizacji efektów uczenia się są: prace etapowe (kolokwia, 

sprawdziany, referaty, prace zaliczeniowe, prezentacje), egzaminy z przedmiotu ( ustne, 

pisemne, testowe, praktyczne) i zaliczenie z oceną, do których studenci mają wgląd.  

Sposób sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się uzyskanych  

w trakcie praktyk zawodowych jest określony przez regulamin praktyk. Zaliczenie praktyki 

zawodowej odbywa się na podstawie wpisu do dziennika praktyk. Studenci kierunku 

fizjoterapia realizują praktyki zawodowe w szpitalach, przychodniach i uzdrowiskach. 

Studenci V roku jednolitych studiów magisterskich zobligowani się do 

przeprowadzenia badań i napisania pracy dyplomowej, która stanowi podstawę do uzyskania 

tytułu magistra. Na przygotowanie pracy dyplomowej studenci mają przeznaczone 3 

semestry. Uczelnia posiada opracowany własny szablon ze wskazówkami i instrukcją dla 

studentów dotyczącą pisania pracy dyplomowej. Finalny temat pracy jest formułowany przez 

studenta i promotora, następnie zgłaszany do Dziekana i po ewentualnych poprawkach 

zatwierdzany przez Radę Wydziału. Uczelnia zawiera procedurę dyplomowania. Po napisaniu 

pracy jest ona oceniana merytorycznie przez recenzenta i sprawdzana jest w systemie 

antyplagiatowym. W celu podwyższenia jakości prac magisterskich od roku akademickiego 

2022/2023 istnieje Komisja Bioetyczna. 

Egzaminy dyplomowe są egzaminami ustnymi i odbywają się przed komisjami 

powoływanymi przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. W ich skład wchodzą: 

Prodziekan, Promotor i Recenzent pracy. Komisja przeprowadza egzamin, wypełnia protokół, 

ustala ostateczną ocenę, którą do dokumentacji wpisuje przewodniczący. Tematyka prac 

dyplomowych obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą fizjoterapią, 

fizjoprofilaktyką i oceną świadomości społeczeństwa na temat różnych schorzeń 

cywilizacyjnych. Od 2 lat zaobserwować można wzrastające zainteresowanie naszych 

studentów tematami uroginekologicznymi i aktywnością kobiet ciężarnych, co pokrywa się z 

obecnymi trendami w fizjoterapii. Realizowane na kierunku prace mają przede wszystkim 

charakter prac badawczych (ankieta), rzadziej projektowych i przeglądowych. 

Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów 

wyliczony według sumy następujących składników: 1/2 stanowi średnia ocen ze studiów,  

1/4 - ocena pracy dyplomowej oraz 1/4 – ocena z egzaminu dyplomowego. W dyplomie 

ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: 

średnia do 3,25 – dostateczny (3,0), od 3,26 do 3,75– dostateczny plus (3,5), od 3,76 do 4,25 

– dobry (4,0), od 4,26 do 4,5 – dobry plus (4,5), od 4,51 – bardzo dobry (5,0). 
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W porównaniu do rekrutacji i odsiewu studentów studiujących fizjoterapię w systemie 

dwustopniowym zaobserwować można duże zróżnicowanie parametrów. Od początku 

wprowadzenia studiów jednolitych rekrutacja na kierunek fizjoterapia nie przekracza 60 osób. 

Odsiew studentów przy tak nielicznych rocznikach jest niewielki- wynosi ok 10%. Są to 

osoby, które rezygnują ze studiów z różnych przyczyn. Warto podkreślić, że na studiach 

stacjonarnych ok 50% studentów stanowią Ukraińcy. Decydując się na studia 5-letnie 

studenci są pewni wyboru ścieżki zawodowej i odsiew na kolejnych latach jest sporadyczny i 

wynika przed wszystkim z sytuacji losowych. W 2022 roku do obrony przystąpili pierwsi 

absolwenci jednolitych studiów magisterskich zrekrutowani w 2017 roku. Do pierwszych 

obron podeszło ponad 75% studentów. W zeszłym roku akademickim odbyły się ostatnie 

obrony dla studentów studiów uzupełniających. Jak wynika z zestawienia do obrony 

przystąpiło 140 osób pomimo, że na pierwszy rok zapisało się tylko 70. Wzrost liczby osób, 

które spełniły warunki, żeby przystąpić do egzaminu końcowego nastąpił z powodu braku 

możliwości obrony po 2022 roku. Duży odsetek studentów, którzy w latach ubiegłych nie 

przystąpili do obrony wznowiło studia z tego powodu. Przez ostatnie lata na studiach II 

stopnia do obron w terminie przystępowało zaledwie ok 50% studentów. Argumentacją tego 

stanu była przede wszystkim praca, wyjazdy za granice, kursy-szkolenia oraz przypadki 

losowe. 

Zalecenia dotyczące kryterium 3 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 3 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Zaleca się wprowadzić do 
regulaminu rekrutacji 
czytelne i wiarygodne zasady 
będące podstawą do naboru 
kandydatów posiadających 
wstępne umiejętności na 
poziomie niezbędnym do 
osiągnięcia przyjętych w 
opisie programu studiów 
efektów uczenia się oraz 
egzekwowanie w pełni 
wszystkich zasad oceny i 
weryfikacji oraz archiwizacji 
prac etapowych, 
egzaminacyjnych z zajęć 
zaplanowanych w programie 

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Akademia 
wprowadziła konkretną procedurę rekrutacji. Gwarantuje 
one, że zakwalifikowani studenci posiadają wstępną 
wiedzę, która umożliwi im później osiągnięcie wymaganych 
efektów uczenia się. W tym celu studenci muszą 
udokumentować wynik egzaminu maturalnego  z jednego z 
przedmiotów do wyboru (chemia, fizyka, biologia, 
matematyka). Poszczególne prace etapowe, egzaminacyjne 
są archiwizowane do końca studiów. 
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studiów 

2. 
Zaleca się wprowadzenie w 
zajęciach kształcących 
umiejętności praktyczne 
szczególnie na zajęciach 
klinicznych trafnego doboru 
metod sprawdzania i 
oceniania efektów uczenia 
się zakładanych dla tych zajęć 
określonych w programie 
studiów. 

 

Wykładowcy zostali zapoznani z poprawną formą doboru 
metod weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. W przypadku 
wykrycia nieprawidłowości Kierunkowa Rada Programowa 
jest zobligowania do poinstruowania osoby 
przygotowującej dany sylabus o uchybieniach i konieczne 
jest wdrożenie odpowiednych zmian. 

 

…   

 
 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Kadra prowadząca zajęcia dydaktyczne na kierunku fizjoterapia składa się z 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy w 

pełnym wymiarze czasu pracy oraz pozostałych nauczycieli akademickich, w tym 

wykładowców i praktyków prowadzących zajęcia dydaktyczne zgodnie z posiadanymi 

kwalifikacjami. Na wydziale Nauk o Zdrowiu zatrudnionych jest:  1 profesor,  4 doktorów 

habilitowanych, 20 doktorów, 29 magistrów i 2 lekarzy medycyny Od ostatniej wizytacji 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uczelni udało się pozyskać nowych pracowników etatowych 

w liczbie: 2 doktorów habilitowanych, 12 doktorów, 25 magistrów oraz 2 lekarzy medycyny. 

Co najmniej 50 % godzin zajęć dydaktycznych jest prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, co spełnia wymogi 

Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 

Wykłady prowadzone są przez samodzielnych pracowników naukowych lub za zgodą 

Rektora przez osoby, które posiadają kompetencje  

i doświadczenie adekwatne do prowadzonych zajęć. Zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne z grupy przedmiotów C są prowadzone przez fizjoterapeutów, z grupy podstaw 

fizjoterapii klinicznej przez fizjoterapeutów i lekarzy o określonej specjalizacji, natomiast 

zajęcia z fizjoterapii klinicznej zgodnie z wymogami ustawy prowadzą wyłącznie 



21 
 

fizjoterapeuci. Ze względu na praktyczny profil studiów Uczelnia przywiązuję wagę do 

właściwego doboru kadry o dużym doświadczeniu zawodowym. 

W przypadku potrzeby uzupełnia się kadrę dydaktyczną o osoby zatrudnione na 

umowach cywilno-prawnych. Poza kadrą dydaktyczną będącą w Uczelni na pierwszym etacie  

dodatkowo Uczelnia zatrudnia pracowników m.in. następujących instytucji: Uniwersytet 

Medyczny, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Instytut Medycyny Wsi, Uniwersytet 

Przyrodniczy, oraz pracowników lubelskich podmiotów medycznych. 

Doświadczenie naukowe pracowników zatrudnionych na kierunku fizjoterapia 

potwierdzone jest publikacjami w różnorodnych i punktowanych czasopismach, m.in.: 

Journal of Novel Physiotherapies, American Journal Of Medicine and Surgery, Physical 

Medicine and Rehabilitation, Journal of Physiotherapy and Excercise, Achives of 

Physiotherapy and Global Researches. Wykładowcy deklarują przynależność do towarzystw 

branżowych takich jak: SICOT, EPOS, IRSSD, KIF, Fizjoterapia Polska.  Pracownicy 

permanentnie podnoszą swoje kompetencje poprzez realizację studiów podyplomowych, 

kursów, szkoleń i warsztatów które stanowią poza publikacjami w danej dziedzinie podstawę 

do zatrudnienia.  Fizjoterapeuci, których zatrudnia Uczelnia z dużym sukcesem prowadzą 

własne gabinety fizjoterapeutyczne dzięki czemu dobrze zorientowani są w potrzebach 

otoczenia społeczno- gospodarczego. Warto podkreślić, że aż 4 naszych wykładowców 

kończy w tym roku prestiżowe studia osteopatyczne a kolejne 3 osoby od tego roku są 

asystentemi na ogólnopolskich kursach organizowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. 

Rozwój naukowy i dydaktyczny kadry związany jest także z aktywnym udziałem w 

programie ERASMUS +. Uczelnia ma podpisane umowy o wymianie z wieloma uczelniami 

europejskimi i pozaeuropejskim. 

Pracownicy Uczelni podlegają okresowej ocenie, która odbywa się raz na 3 lata. W 

grupie pracowników dydaktycznych uwzględnia się aktywność w procesie kształcenia i 

wychowywania studentów oraz w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni, a także stałe 

podnoszenie kompetencji zawodowych. Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się 

ocenę dokonywaną przez studentów w zakresie wypełniania przez nauczyciela akademickiego 

obowiązków związanych z kształceniem. W przypadku niezadawalającej oceny okresowej 

pracownika, Dziekan Wydziału jest zobligowany do przekazania i przedyskutowania 

wyników oceny z zainteresowanym w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć.  

 W budżecie Uczelni przewidziane są środki na wspieranie inicjatyw nauczycieli 

akademickich ubiegających się o kolejne stopnie naukowe. W tym przypadku, o ile zachodzi 

taka potrzeba, Uczelnia podpisuje umowy z Uczelniami posiadającymi uprawnienia do 
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doktoryzowania i habilitacji oraz pokrywa koszty przewodów doktorskich i habilitacyjnych. 

Uczelnia finansuje również uczestnictwo nauczycieli akademickich w konferencjach 

naukowych.  Końcem stycznia odbyła się I Ogólnopolska Konferencja dotycząca 

nowoczesnej fizjoterapii u pacjentów neurologicznych, której byliśmy współorganizatorem i 

sponsorem, i na której wyniki swojej pracy zaprezentował nasz nauczyciel akademicki. W 

kwietniu 2023 roku na AWP odbędzie się konferencja, na której wyniki swojej pracy 

naukowej zaprezentują nasi wykładowcy i studenci. Tematyka konferencji obejmuje szeroko 

rozumianą holistyczną kosmetologię. Jedna z sesji będzie dotyczyć zastosowania 

nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych, które mogą być wykorzystywane w kosmetologii.  

W ramach konferencji odbędą się również warsztaty praktyczne prowadzone min. przez 

naszych wykładowców. Nauczycielom, którzy prowadzą badania naukowe i ubiegają się o 

kolejne stopnie naukowe, Uczelnia umożliwia publikowanie ich prac we własnym lub innych 

wydawnictwach. Akademia oferuje również wsparcie kadrze zarządzającej. W trakcie 

minionych 2 lat Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu uczestniczyli w 2 szkoleniach: 

"Akredytacja PKA, przygotowanie raportu samooceny i model wewnętrznego systemu 

jakości kształcenia" oraz "Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych 

uwarunkowań legislacyjnych: profil praktyczny". 

 W celu doskonalenia przygotowywanych materiałów, metod dydaktycznych i 

zarządzeniem uczestnikami zajęć wykładowcy podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w 

szkoleniach organizowanych przez Uczelnię. 

 
1. Zalecenia dotyczące kryterium 4 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 

programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 4 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. 
Zaleca się zapewnienie 
prawidłowej obsady zajęć 
dydaktycznych kształtujących 
umiejętności praktyczne z 
zakresu fizjoterapii oraz 
podjęcie przez Władze 
Uczelni działań, które będą 
przeciwdziałały takim 
nieprawidłowościom w 

Kadra jest zgodna ze standardami kształcenia 
fizjoterapeutów. Uczelni pozyskała nowych pracowników 
etatowych w celu wyeliminowania nieprawidłowości. AWP 
dużą uwagę zwraca na posiadane doświadczenie 
zawodowe. Osoby, które podnoszą swoje kompetencje 
proszone są o zgłaszanie tego faktu do kadr. Nad rozwojem 
naukowym pracowników czuwa Instytut Rozwoju 
Naukowego. Propozycje obsad na następny rok akademicki 
muszą być zgłoszone Kierunkowej Komisji ds. Jakości i po 
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przyszłości. 

 

uzyskaniu akceptacji przekazywane są Władzom Wydziału. 

 

2.   

…   

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie 

Infrastruktura Akademii Nauk Stosowanych umożliwia realizację celów kształcenia 

określonych dla kierunku fizjoterapia. 

W Uczelni specjalnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy wejściu obok schodów 

znajduje się podjazd., natomiast w środku budynku zainstalowana jest winda, dzięki której 

studenci mają możliwość dostania się do każdej części budynku. Ponadto część toalet została 

dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dysponujemy wypożyczalnią sprzętu 

ułatwiającego proces uczenia się dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Sale dydaktyczne również zorientowane są na potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami. Wyposażone są w sprzęt specjalistyczny kompensujący 

niepełnosprawność, taki jak: tablice interaktywne- 75 cali, biurko elektryczne z regulowaną 

wysokością, globus dotykowy, super talker, komputer z pełnym oprogramowaniem dla osób 

niedowidzących, tablet z aplikacją Mówik 2.0 oraz głośniki JBL. Opis wszystkich 

udogodnień dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w załączniku.  

Mocną stroną Akademii jest wsparcie studentów niepełnosprawnych ze strony 

Biblioteki. Specjalistyczne wyposażenie 4 stanowisk zapewnia dostęp do: 

 klawiatur z kontrastowymi, dużymi klawiszami z regulacją prędkości 

mówienia, 

 oprogramowania powiększająco-udźwiękawiającego dla osób niedowidzących, 

 słuchawek umożliwiających korzystanie z programu powiększająco-

udźwiękawiające oraz audiobooków, 

 powiększalnika ekranowego stacjonarnego, 

 notebooków w bibliotece dostosowanych do osób z dysfunkcją wzroku. 
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Uczelnia posiada własną nowoczesną bazę dydaktyczną, bardzo dobrze wyposażoną  

w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny, w tym łącznie: 

 aulą mieszczącą 190 osób, 

 Centrum Symulacji Medycznej, 

 6 dużych sal wykładowych,   

 2 pracownie informatyczne z dostępem do internetu, wyposażone w komputery nowej 

generacji,   

 zinformatyzowaną bibliotekę wraz z czytelnią, 

 9 pracowni i laboratoriów specjalistycznych,  

 salę sportową,   

 siłownię, 

 barek studencki, 

 punkt  xero, 

 10 sal wykładowych oraz aulę w budynku „Lalak” - umowa najmu 

 6 sal wykładowych oraz 2 aule mieszczące 120 i 90 osób na Parafii św. Andrzeja Boboli 

w Lublinie- umowa najmu. 

 

W pobliżu siedziby Uczelni począwszy od roku akademickiego 2009/2010 działa 

Akademickie Centrum Fizjoterapii. Przychodnia wyposażona jest w najnowocześniejszy 

sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny. Pełni rolę miejsca praktyk dla studentów fizjoterapii,  

a także stanowi podstawę dla badań naukowych. Posiada  kompletne nowoczesne 

wyposażenie dla potrzeb fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii oraz aparaturę 

diagnostyczną.  

Celem utworzonego Akademickiego Centrum Terapii Alternatywnych jest wspieranie 

społeczności akademickiej w samorozwoju, studentów w procesie uczenia się, zapobieganie 

wypaleniu zawodowemu nauczycieli akademickich i wypaleniu uczniowskiemu studentów, 

działalność naukowa, promocja uczelni i podnoszenie jakości kształcenia. W skład Centrum 

terapii alternatywnych obecnie wchodzą dwie pracownie: Pracownia Animaloterapii oraz 

pracownia Arteterapii. Celem pracowni Animaloterapii jest propagowanie wśród studentów i 

słuchaczy ANS w Lublinie animaloterapii ukierunkowej na aktywny kontakt ze światem 

przyrody oraz  realizowanie spotkań, konferencji i kursów podyplomowych z zakresu 

kynoterapii i hipoterapii oraz prowadzenie badań nad ich skutecznością. Co roku 

organizowane są Dni Dogoterapii wraz z ogólnopolskim konkursem plastycznym 
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skierowanym dla dzieci z niepełnosprawnością, które wspólnie ze studentami dogoterapii i 

fizjoterapii uczestniczą w różnych aktywnościach zaproponowanych przez studentów. Nowo 

otwarta pracownią w uczelni jest Pracownia Arteterapii której głównym zadaniem będzie 

wykorzystanie wszelkich form sztuki do wspomagania procesu uczenia się studentów, a także 

wspierania ich w szeroko pojętym rozwoju.  

Studenci kierunku fizjoterapia w toku studiów często korzystają z 2 pracowni 

wyposażonych w regulowane leżanki. Odbywają się tam nie tylko zajęcia z masażu czy 

terapii manualnej, ale również podstawy fizjoterapii klinicznej i przedmioty fakultatywne. 

Kolejną salą specjalistyczną jest sala do kinezyterapii, która wiernie odwzorowuje sale 

znajdujące się w szpitalach. Wyposażona jest min. w UGULE, drabinki oraz mnóstwo 

artykułów pomocniczych. Sala do fizykoterapii wyposażona jest w zróżnicowany sprzęt do 

fizykoterapii, który umożliwia studentom zdobycie umiejętności praktycznych. Modele 

anatomiczne, szkielety i tablice anatomiczne zgromadzone są w pracowni anatomii. 

Szczegółowy opis sal ćwiczeniowych znajduje się w załączniku. 

Pierwsza pomoc oraz podstawy pielęgnowania osób niepełnosprawnych odbywają się w CSM 

(centrum symulacji medycznej), które umożliwia studentom naukę w warunkach zbliżonych 

do rzeczywistych. Szczegółowe wyposażenie pracowni znajduje się w odpowiednim 

załączniku. 

Komputery połączone są w sieć i bazują na sprzęcie CISCO, na którym wdrożono 

zwielokrotnione połączenia szkieletowe pozwalając na bezawaryjną pracę bez przerwy w 

komunikacji. Wszystkie komputery mają dostęp do Internetu, o przepustowości łącza 100 

Mb/s. Ponadto Uczelnia dysponuje dwoma niezależnymi łączami. Jeden przeznaczony jest dla 

potrzeb uczelni a drugi dla studentów. Studenci mają dostęp do wewnętrznej sieci WiFi na 

terenie całej Uczelni.  

Zestawy komputerowe występujące w laboratoriach są w konfiguracjach: 

OS WINDOWS. 

1. MS Office  

2. Amadeus Selling Platform Connect, 

3. Pakiet Gastro (Gastro Szef, Gastro Pos, Gastro Finanse), 

4. Chart Hotel 

5. Dietetyk 

6. GIMP 
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Studenci mają również możliwość korzystania ze skanera oraz drukarek sieciowych. 

AWP dysponuje również ogólnie dostępnymi kserokopiarkami i risografem o dużej 

wydajności oraz własną drukarnią o dużej wydajności. 

Po intensywnych zajęciach studenci mogą korzystać ze stref relaksu, które 

umożliwiają wypoczynek. Znajdują się tam wygodne pufy, sofy i kwiaty. 

Akademia Nauk Stosowanych dla potrzeb najbardziej wymagających studentów, 

dysponuje akademikiem przy ul. Prusa 8 B. Jest to nowoczesny budynek mieszkalny 

zawierający ekskluzywne mini apartamenty o powierzchni od 21 mkw. do 28 mkw. Każdy 

apartament to klimatyzowany, wygodny i funkcjonalny pokój z aneksem kuchennym i 

łazienką. W częściach wspólnych Akademika znajduje się całodobowa recepcja, zewnętrzne 

patio, strefa fitness, oraz pralnia – do dyspozycji studentów jest też wielostanowiskowy 

parking podziemny, dostępny jako opcja. Dużym atutem akademika jest jego lokalizacja – 

nieopodal gmachu AWP oraz w bezpośredniej bliskości centrum Lublina. W akademiku 

znajduje się pokój przystosowany dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, co jest 

kolejnym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych. 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku fizjoterapia prowadzone są m.in. 

również w następujących placówkach ochrony zdrowia: 1 Szpital Wojskowy z Polikliniką, 

Ośrodek Neurorehabiltacji w Turce, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”, Instytut 

Medycyny Wsi w Lublinie. Opis poszczególnych zewnętrznych jednostek dydaktycznych 

prowadzących przedmioty na kierunku fizjoterapia, znajduje się w załączniku. 

Uczelnia posiada również Bibliotekę, która wyposażona jest w komputery z dostępem 

do internetu i katalogu bibliotecznego. Biblioteka na podstawie licencji posiada dostęp do 

komputerowych baz wiedzy on-line. Szczegóły dotyczące korzystania z Biblioteki i baz 

danych zawarto w załączniku. AWP posiada również swoje Wydawnictwo, w którym 

możliwość publikowania swoich prac mają nauczyciele akademiccy i studenci. Informacje na 

temat wydawnictwa przedstawia załącznik. W maju 2023 roku do użytku zostanie oddana 

nowa 4 piętrowa część budynku. Powierzchnia całkowita wynosi ponad 4000m 

kwadratowych. Nowe skrzydło będzie służyło jako centrum kształcenia zawodów 

medycznych i znajdą się w nim specjalistyczne sale, biblioteka, aule wykładowe i barek.  

W związku z coraz większą liczbą studentów koniecznie okazało się poszerzenie bazy 

dydaktycznej. Od roku 2022/2023 Akademia podpisała umowę na wynajem 12 sal 

wykładowych w nowoczesnym budynku obok Uczelni „Lalak” o łącznej powierzchni 1500 

metrów. 
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Zalecenia dotyczące kryterium 5 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 5 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Brak zaleceń  

2.   

…   

 
 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym  

z pracodawcami, którzy współuczestniczą w konstruowaniu programu studiów, 

opiniowaniu metod i skuteczności jego realizacji oraz doskonaleniu kompetencji 

absolwentów. Ewaluacja form współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

kierunku i korzyści z niej płynących są stałym elementem obrad Kierunkowej Rady 

Programowej kierunku Fizjoterapia. Podejmowane działania zmierzają do stałej 

modyfikacji programów studiów w celu podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych studentów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

Włączanie potencjalnych pracodawców do procesu konstruowania programu studiów 

sprzyja również utrzymaniu długofalowych relacji. Stwarza to miejsce do wymiany 

oczekiwań rynku pracy z perspektywy studenta i nauczyciela akademickiego oraz z 

perspektywy pracodawcy. Sprzyja również integracji pracodawców oraz wymiany wiedzy 

i doświadczeń w zakresie kształtowania ścieżek kariery. 

Uczelnia monitoruje losy absolwentów w celu dostosowania wiedzy zarówno 

teoretycznej jak i umiejętności praktycznych do udoskonalania programu nauczania. 

Bardzo dużym ułatwieniem jest to, że zajęcia z przedmiotów o charakterze praktycznym 

prowadzą pracownicy lubelskich szpitali i przychodni. Wydział współpracuje z lubelskim 

szkołami średnimi organizując corocznie Dni Otwarte celem popularyzacji Wydziału 

wśród młodzieży Lublina i regionu. 
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Od roku akademickiego 2022/2023 Uczelnia pozyskała nowego interesariusza 

zewnętrznego- Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Jesteśmy dumni, że na kształt Uczelni 

wpływ będzie mieć tak prestiżowy partner. 

 

Zalecenia dotyczące kryterium 6 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 6 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Brak zaleceń  

2.   

…   

 
 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku 

Uczelnia stale dąży do podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku fizjoterapia zgodnie w założeniami uczelnianej strategii umiędzynarodowienia, ale i 

koncepcji oraz planów kształcenia dla kierunku.   

Strategia umiędzynarodowienia WSSP przyjęta 1.03.2016 r. skupia się na stworzeniu 

sieci kontaktów międzynarodowych pozwalających na podniesienie standardów kształcenia 

poprzez wspólne partnerstwa w zakresie projektów, wspólnych konferencji, sympozjów, 

warsztatów, umożliwienia pracownikom rozwoju pod względem badawczym, tworzenia 

programów kształcenia, stworzenia międzynarodowych ścieżek kariery, wymiany wiedzy i 

doświadczeń; wydawaniem wspólnych publikacji itd. Według Władz uczelni 

umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed szkolnictwem 

wyższym dla uczelni polskich. Konkurencyjność bogatej oferty uczelni prowokuje do 

innowacyjności i partnerstwa z uczelniami zagranicznymi. Prowadząc aktywną współpracę z 

uczelniami i instytucjami na całym świecie. Uczelnia realizuje założenia strategii 

umiędzynarodowienia, takie jak dążenie do umiędzynarodowienia różnych aspektów 

działania uczelni, m.in. oferty dydaktycznej, działalności naukowej oraz publicystycznej oraz 

zwiększenia mobilności studentów oraz kadry. Spełniając założenia strategii, uczelnia 
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wprowadziła ścieżkę anglojęzyczną na kierunku fizjoterapia, tym samym powodując większe 

zainteresowanie cudzoziemców studiami w Uczelni jednocześnie tworząc międzynarodowe 

środowisko dla studentów AWP. Obecnie na kierunku fizjoterapia studiuje 190 osób z 23 

różnych krajów. Należy podkreślić również udział sporej grupy studentów z Ukrainy, którzy 

zdecydowali się na studia w języku polskim. AWP oferuje studentom jak i pracownikom, 

dodatkowe kursy językowe i fachową pomoc doświadczonej kadry 

w efektywnym zwiększaniu umiejętności językowych. W ramach programu Erasmus+ 

studenci biorą udział w teście i kursie językowym OLS (Online Linguistic Support). Wszyscy 

studenci, którzy wyjeżdżają do krajów programu (UE) są zobligowani do zdania 2 testów, 

jednego na początku, a drugiego na koniec mobilności, co daje możliwość porównania 

wzrostu kompetencji językowych. Studenci ze Wschodniej Europy, którzy studiują w języku 

polskim dodatkowo przed rozpoczęciem studiów mają wprowadzający kurs języka polskiego.  

Studenci, absolwenci i pracownicy zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują 

dofinansowanie na wyjazd w postaci stypendium. W ciągu wielu lat uczestnictwa  

w programie Erasmus+ nawiązaliśmy współpracę ze 139 uczelniami europejskimi, 

azjatyckimi i afrykańskimi. Na podstawie tych umów studenci wielokrotnie wyjeżdżali na 

część studiów oraz praktyki zawodowe, natomiast pracownicy na szkolenia,  

a wykładowcy w celu wygłoszenia wykładów do uczelni partnerskich. Wizyty pracowników 

naszej Uczelni pozwoliły porównać i ocenić realizowane programy kształcenia, zapoznać się 

z stosowaną metodyką nauczania, systemami oceniania, co przyczyniło się do podniesienia 

standardów nauczania w AWP oraz ułatwiło proces wprowadzenia studiów anglojęzycznych 

do oferty edukacyjnej. Oprócz korzyści związanych ze zwiększeniem internacjonalizacji 

uczelni pracownicy doskonalili kompetencje zawodowe, poszerzali zakres wiedzy w danej 

dziedzinie brali udział w szkoleniach, „work shadowing” itp. Mogą oni również 

przeprowadzić wykłady na uczelniach partnerskich, co stanowi niezwykłą szansę na 

przedstawienie specyfiki zagadnień z perspektywy innego kraju. Uczelnia stwarza tym 

samym możliwości rozwoju umiejętności i kreatywności, które są niezbędne  

w społeczeństwie opartym na wiedzy i w sprostaniu wyzwaniom ciągle zmieniającego się 

rynku pracy. Od początku uczestnictwa w programie w Uczelni naszej gościło ponad 470 

studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Ponadto, co roku gościmy 5-10 

pracowników uczelni partnerskich, którzy przyjeżdżają w celu prowadzenia wykładów oraz 

wykładowców i pracowników administracji. Dzięki wprowadzeniu ścieżki anglojęzycznej na 

niektórych realizowanych przez nas kierunkach liczba wymiany studenckiej i dostępności do 

naszej uczelni studentów z całego świata dynamicznie wzrosła.  



30 
 

Jednocześnie na podstawie programu Erasmus+ Uczelnia nasza gościła nauczycieli 

akademickich z uczelni partnerskich, którzy przeprowadzili wykłady i warsztaty dla naszych 

studentów. Zajęcia na kierunku fizjoterapia są prowadzone nie tylko przez 

wykwalifikowanych wykładowców z Polski, ale również z innych krajów takich jak Kanada i 

Ukraina. 

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, a wyniki tych ocen są 

wykorzystywane w działaniach doskonalących. Ponadto instytucjonalne wyniki wpływu 

umiędzynarodowienia i podjęte działania omawiane są na posiedzeniu Senatu Uczelni. 

Uczelnia dbając o jakość dokłada wszelkich starań by pracownicy byli również przeszkoleni 

w zakresie pracy z osobami pochodzącymi z zróżnicowanych obszarów kulturowych. Dlatego 

też pracownicy w ramach realizowanego przez uczelnię projektu Bank Kompetencji - 

Zintegrowany Program Kształcenia WSSP w Lublinie (POWR.03.05.00-00-z074/17, w 

ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) odbywały się 

szkolenia w zakresie komunikacji międzykulturowej, a także zarządzania informacją. Celem 

projektu było nabycie umiejętności w niwelowaniu barier komunikacji wynikających z różnic 

kulturowych, co jest szczególnie istotne szczególnie w kontakcie ze studentami 

międzynarodowymi. Celem było również podniesienie świadomości personelu nt. 

internacjonalizacji oraz jej potrzebie i wyzwaniach w perspektywie rozwoju i przyszłości na 

rynku polskim i światowym.  

 

Zalecenia dotyczące kryterium 7 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 7 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Brak zaleceń  

2.   

…   
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, 

uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu 

i zawodowemu. Motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak 

również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu 

spraw studenckich. 

AWP przygotowała szeroki katalog usług wpierających studentów w uczeniu się, 

rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym oraz wejściu na rynek pracy. Cały czas 

podejmowane są działania rozwojowe i doskonalące formy wsparcia. 

Kierownik Katedry wraz z pracownikami administracyjnymi, studentom 

rozpoczynającym naukę dokonują szerokiej prezentacji kierunku fizjoterapia. Studenci 

otrzymują pełną informację na temat zakresu i form wsparcia procesu dydaktycznego, 

możliwościach działań wykraczających poza programy nauczania, systemów wsparcia, 

komunikacji oraz zgłaszania skarg i uwag. 

Głównym nośnikiem informowania studentów o dostępnym systemie wsparcia jest 

strona internetowa, tablice informacyjne a także informacje zasięgane bezpośrednio  

w Dziekanacie Nauk o Zdrowiu. 

Studenci otrzymują wsparcie w procesie dydaktycznym zwracając się do nauczycieli 

akademickich i Prodziekana ds. fizjoterapii podczas wyznaczonych dyżurów. Terminy  

i godziny konsultacji dostosowane są do potrzeb studentów. Są zamieszczone w gablotach 

wiszących przy dziekanacie. Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego i rozkłady 

zajęć udostępniane są za pomocą strony internetowej i tablic ogłoszeniowych. Wszyscy 

studenci mają możliwość kontaktu bezpośredniego, telefonicznego i e-mailowego  

z pracownikami obsługi administracyjnej. Dziekanat Nauk o Zdrowiu jest otwarty dla 

studentów od wtorku do soboty w godzinach 9-14. Osoby nie mogące skorzystać z obsługi 

osobistej mogą zostawić dokumenty w skrzynce, która jest przy wejściu do dziekanatu.  Dla 

studentów różnych narodowości informacje znajdujące się na stronie internetowej oraz w 

Uczelni są udostępniane w 3 językach. 

W celu sprawnej obsługi bieżących spraw wynikających z kalendarza, pomoc materialna 

dla studentów, obsługa finansowa, wymiana międzynarodowa oraz obsługa praktyk 

prowadzone są przez wyodrębnione działy. Od kilku lat prowadzona jest również obsługa 

studenta w języku angielskim, co wynika z bardzo dużego umiędzynarodowienia.  
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Pracownicy administracyjni ciągle podnoszą swoje kompetencje przez udział w 

następujących szkoleniach: Obsługa systemu rekrutacyjnego dla kadry kierowniczej i 

administracji, MS Word w pracy dziekanatu i rektoratu, Dokumenty i arkusze Office, Power 

Pivot oraz Bezpieczna uczelnia – kurs pierwszej pomocy. Obecnie modernizowany jest 

wirtualny dziekanat, którego całościowe uruchomienie usprawni skuteczność obsługi 

administracyjnej studentów. 

Budynek Uczelni przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to m.in. 

podjazdy, windy, odpowiednio szerokie korytarze, sanitariaty. Przewodniczący zespołu ds. 

studentów niepełnosprawnych inicjuje, nadzoruje i koordynuje zadania dotyczące wsparcia 

oraz rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe informacje 

dotyczące wsparcia studentów z niepełnosprawnościami są zamieszczone na stronie 

internetowej.  

Ze względu na specyfikę kierunku oraz ogólną liczbę studentów pochodzących z 

wschodniej części Europy został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa 

Wschodniego w celu zapewnienia pomocy podczas rozwiązywania problemów na Uczelni 

oraz w kwestiach formalnych. 

Wsparciem dla studentów w zakresie ich rozwoju naukowego jest Koło Naukowe 

Fizjoterapii. W ramach działalności Koła studenci uczestniczą w konferencjach, 

współorganizują konferencje oraz realizują projekty. Najnowsze wyniki badań studentów 

zostaną zaprezentowane na kwietniowej konferencji, która odbędzie się w Uczelni. 

Wydarzeniem, które odbywa się cyklicznie raz w semestrze są bezpłatne 4 godzinne 

warsztaty, w trakcie których studenci zapoznają się z najnowszymi metodami 

fizjoterapeutycznymi. Działalność Koła i organizacja kursów są wspierane przez Władze 

Wydziału i Uczelni poprzez zabezpieczenie finansowe, zapewnienie zaplecza lokalowego, 

zaopatrzenie w artykuły niezbędne do bieżącej działalności oraz pomoc w organizacji imprez. 

Kolejnym elementem wspierania jest możliwość indywidualizacji kształcenia poprzez 

ustalenie indywidualnego programu studiów, wybór tematyki pracy dyplomowej oraz miejsca 

odbywania praktyk. 

Inną formą wspierania studentów w procesie uczenia się są nowe przedmioty 

wprowadzone do toku kształcenia takie jak arteterapia. Podstawowym celem modułu jest 

wspieranie studenta w samorozwoju, samopoznaniu, podnoszeniu kreatywności, komunikacji, 

a tym samym podnoszeniu jakości nauki i przyszłej pracy zawodowej. 
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Od stycznia bieżącego roku akademickiego uczelnia uruchomiła także Pracownię arteterapii, 

która będzie funkcjonowała pod Centrum Terapii Alternatywnych  i będzie dostępna dla całej 

społeczności akademickiej. 

Głównymi jej celami będą: wspieranie społeczności akademickiej w samorozwoju, 

wspieranie Studentów w procesie uczenia się, zapobieganie wypaleniu zawodowemu 

nauczycieli akademickich i wypaleniu uczniowskiemu studentów oraz działalność naukowa. 

Pracownia zamierza organizować pokazy, seminaria, warsztaty arteterapeutyczne, wydarzenia 

kulturalne a jeśli zaistnieje potrzeba także doradztwo indywidualne.  

System pomocy materialnej realizowany jest poprzez Wydziałową Komisję 

Stypendialną. Do najważniejszych form wsparcia należą: stypendia socjalne, stypendia 

specjalne z tytułu niepełnosprawności, zapomogi oraz stypendia Rektora za wysoką średnią 

ocen i osiągnięcia sportowe. Uczelnia stwarza możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia 

finansowego poprzez udział w programie Erasmus +. 

Studenci otrzymują wiele form wsparcia związanych z wchodzeniem na rynek pracy. 

Na terenie Uczelni funkcjonuje Biuro Karier, którego celem jest pomoc studentom  

i absolwentom ANS w poszukiwaniu miejsc pracy oraz śledzenie ich karier zawodowych. 

Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie to jednostka 

ogólnouczelniana, której głównym celem jest niesienie pomocy studentom zainteresowanym 

założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej i rozpoczęciem kariery 

przedsiębiorcy.  

W dniach 7-9.02.2023 delegacja naszej uczelni realizująca mobilność w ramach 

programu Erasmus+ odbyła rozmowy z EDEM | Business School z siedzibą w Walencji 

(Hiszpania) w zakresie rozwinięcia współpracy. W wyniku podpisanej umowy o współpracy 

zostały przeprowadzone rozmowy w zakresie wspólnych działań rozwijających możliwości 

zaktywizowania inkubatora przedsiębiorczości oraz organizacji startupu w konsultacji ze 

specjalistami EDEM w tym zakresie. Ponadto uczelnie zadeklarowały pomoc w organizacji 

praktyki zagranicznej dla studentów. 

Misją ABKiWZ jest pomoc studentom i absolwentom Akademii Nauk Stosowanych 

Wincentego Pola w Lublinie w przejściu z etapu nauki do etapu pracy poprzez 

upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania rynku pracy, nawiązywaniu 

kontaktów z pracodawcami i pomoc w poszukiwaniu ofert pracy. Ponadto ABKiWZ wspiera 

studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe i pomoc w 

przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Wychodząc naprzeciw studentom i dla lepszego 

dostępu do informacji prowadzi grupę na facebooku z ofertami pracy i staży. ABKiWZ 
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organizowało dzień kariery na który zaproszeni byli pracodawcy, firmy oferujące staże w 

Polsce i zagranicy. Dodatkowo stoiska informacyjne miał Wojewódzki Urząd Pracy w 

Lublinie informujący o aspektach formalno – prawnych zatrudnienia. Uczelnia zaprosiła 

również fundacje wspomagające zatrudnienie osób niepełnosprawnych, tj. Fundacja Fuga 

Mundi, Fundacja Heros i Fundacja Canituus Dogoterapia – Kynoterapia Lublin. Z myślą o 

studentach cudzoziemcach stoisko miała Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa 

informująca o aspektach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.  

Ścisła współpraca Władz Wydziału z Samorządem Studenckim związana jest  

z procesem studiowania, jakością i doskonaleniem kształcenia, jak i w obszarze wsparcia  

w podejmowanych działaniach na rzecz integracji społeczności studenckich. Członkowie 

samorządu aktywnie uczestniczą podczas posiedzeń Rady Wydziału i Senatu Uczelni. 

Zgłaszane problemy i ewentualne skargi związane są z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych kierowane są do Prodziekana ds. fizjoterapii i Samorządu Studenckiego. 

Studenci swoje opinie na temat zajęć i poszczególnych nauczycieli akademickich wyrażają w 

corocznych badaniach ankietowych przeprowadzanych na poziomie Katedry. Uzyskane 

wyniki badań ankietowych przekazywane są do Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia, 

która następnie przekazuje Władzom rekomendacje. 

 

Zalecenia dotyczące kryterium 8 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 8 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Brak zaleceń  

2.   

…   

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

AWP prowadzi otwartą politykę informacyjną, która pozwala na utrzymanie stałej i 

aktualnej komunikacji z różnymi grupami interesariuszy. Zapewnia publiczny dostęp do 

aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców 
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informacji o programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na kierunku oraz o 

przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i możliwościach dalszego 

kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów. Uczelnia w kontaktach z interesariuszami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi wykorzystuje szeroki wachlarz kanałów komunikacyjnych 

takich, jak np.: strona internetowa, platforma edukacyjna portale społecznościowe, mailing 

czy tablice informacyjne dostępne w Dziekanacie i na terenie Uczelni. Na stronie internetowej 

AWP w Lublinie oraz zapewniony jest dostęp do najważniejszych dla studenta informacji, w 

tym o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach. Podstawowym 

źródłem informacji o programie kształcenia są aktualizowane sylabusy. Dodatkowe 

informacje o zakresie tematycznym przedmiotu można uzyskać od nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia. Studenci mają stały dostęp do informacji dotyczących systemu opieki i 

wspierania studentów, obejmujący m.in. wspomaganie organizacji konferencji i seminariów 

studenckich, możliwość przyznania dodatkowej pomocy dla szczególnie uzdolnionych 

studentów, systemu opieki materialnej dla studentów, wsparcie dla studentów z 

niepełnosprawnością, organizacji zajęć czy dostępności Władz Wydziału dla studentów. 

 Zgodnie z zasadami organizacji społeczności akademickiej w systemie opieki i wspierania 

oraz motywowania studentów kierunku do osiągania efektów kształcenia istotną rolę pełni 

Samorząd Studencki – w tym na polu działań integracyjnych oraz przygotowywania 

wydarzeń kulturalnych. W polityce komunikacyjnej klasyfikuje się następujące grupy 

odbiorców tj. studenci, kandydaci na studia oraz pracownicy AWP. Na Uczelni organizowane 

są corocznie Dni Otwartych Drzwi, gdzie uczniowie szkół średnich i studenci mają 

możliwość poznania Uczelni, pozyskania informacji o profilach i kierunkach studiów, 

informacji dotyczących praktyk zawodowych czy wiedzy na temat potencjalnych miejsc 

pracy po zakończeniu nauki. Na platformie edukacyjnej oraz stronie internetowej Uczelni, jak 

i Wydziału zamieszczane są również bieżące informacje dotyczące organizacji studiów, zajęć 

wspomagających, zmian w planie zajęć, szkoleń i warsztatów. Ponadto zamieszcza się 

również wszelkie informacje dotyczące wydarzeń (konferencji naukowych, seminariów, 

spotkań z przedstawicielami otoczenia społecznego i gospodarczego, imprez kulturalnych) 

odbywających się w AWP. Informacje na stronie umieszczane są z wymaganą terminowością. 

Stały przepływ informacji na poziomie student- Uczelnia pozwala na doskonalenie poziomu 

jakości obsługi studenta w jednostkach administracyjnych Uczelni i zwiększa stan wiedzy 

studenta w zakresie organizacji procesu kształcenia na Uczelni. 

 Ze strony głównej Uczelni zapewniony jest także dostęp do Biuletynu Informacji 

Publicznej, w którym publikowane są na bieżąco akty prawne.  
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Zalecenia dotyczące kryterium 9 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 

Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 9 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. Brak zaleceń  

2.   

…   

 
 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

Polityka jakości w AWP  zajmuje bardzo istotne miejsce. W 2020 roku w związku z 

rozdzieleniem Wydziału Nauk o Zdrowiu na dwa odrębne Wydziały tj: Wydział Nauk o 

Zdrowiu oraz Wydział Nauk Społecznych uszczegółowiono system jakości kształcenia i 

powołano Wydziałowe Komisje Jakości Kształcenia. Uszczegółowienie struktury Systemu 

Jakości Kształcenia pozwoliło na sprawniejsze planowanie, zarządzanie  

i kontrolowanie jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach.  

W procesie zarządzania jakością kształcenia zaangażowani są wszyscy członkowie 

społeczności akademickiej, w tym władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, pracownicy 

administracyjni, studenci oraz interesariusze zewnętrzni. Na poziomie Wydziału organami 

odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu są: dziekan wydziału, prodziekani 

oraz kierownicy katedr. Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością kształcenia opiera się 

w dużej mierze na działaniach Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia współpracującej z 

Kierunkowymi Radami Programowymi Jakości Kształcenia. Zespoły te pełnią funkcję 

doradczą i rekomendacyjną dla władz Wydziału. Członków Kierunkowych Rad 

Programowych Jakości Kształcenia i Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia powołuje 

Dziekan Wydziału.  

Podstawowy nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem 

Fizjoterapia sprawuje Kierunkowa Rada Programowa Jakości Kształcenia do której zadań 

należy:  
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 stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia, w oparciu o wytyczne ustalone przez Uczelnianą 

Komisję Jakości Kształcenia,  

 opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia i ich efektów, 

 systematyczna aktualizowanie informacji o programie kształcenia i jego realizacji na 

stronach internetowych wydziału,  

 prowadzenie akcji ankietowych w celu zbierania, analizy i interpretacji danych 

dotyczących różnych aspektów działalności dydaktycznej jednostki,  

 gromadzenie, opracowanie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie danych 

dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów na kierunku,  

 opracowanie i monitorowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych, 

 ocena i analiza programu kształcenia i kierunkowych efektów kształcenia na podstawie 

opinii interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, 

 określenie właściwych dla kierunku pod kątem metodologicznym i merytorycznym 

zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych. 

 analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz 

przestrzegania regulaminu prac dyplomowych, 

 zaprojektowanie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych zasad  

w zakresie oceniania studentów,   

 analiza i wykorzystywanie opinii studentów o przebiegu studiów oraz opinii 

pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów w placówce,  

 monitorowanie i przegląd infrastruktury wspierającej proces kształcenia (m.in. sal 

dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do Internetu) na wydziale, 

oraz wnioskowanie do Dziekana w sprawach związanych z koniecznymi zmianami  

w infrastrukturze,  

 formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia 

na kierunku i przedstawianie ich Dziekanowi oraz Wydziałowej Komisji Jakości 

Kształcenia, 

 upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na 

wydziale.  

 

Dużą rolę w doskonaleniu programów kształcenia na wydziale odgrywa Wydziałowa 

Komisja Jakości Kształcenia do zadań której należą:  
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 wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur związanych  

z zapewnianiem jakości kształcenia, 

 opracowywanie i doskonalenie dokumentów na potrzeby wydziałowego systemu 

zapewniania jakości kształcenia, 

 przedstawianie propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia na uczelni, 

 sprawowanie nadzoru nad poprawnością i terminowością hospitacji zajęć 

dydaktycznych przeprowadzanych na wydziałach,  

 wspieranie Kierunkowych Rad Programowych poszczególnych kierunków studiów 

realizowanych w ramach Wydziału, 

 upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia na Wydziale. 

 

Kierunkowa Rada Programowa Jakości Kształcenia opracowuje programy studiów 

uwzględniając opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a także rezultaty 

analizy rynku edukacyjnego i rynku pracy. Program studiów po zaopiniowaniu przez 

Samorząd Studentów i Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia zatwierdzany jest przez 

Radę Wydziału a następnie Rektora AWP. Kierunkowe Rady Programowe Jakości 

Kształcenia oraz Kierownicy Katedr dokonują raz w roku ewaluacji programu studiów na 

podstawie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Wyniki wykorzystuje się 

do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie studiów. Zmiany w programie 

studiów po pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia i Samorządu 

Studentów przekazywane są do zatwierdzenia przez Radę Wydziału a następnie Rektora 

AWP. 

Kierunkowe Rady Programowe Jakości Kształcenia zobligowane są do przygotowania 

programów kształcenia dla nowo otwieranych kierunków oraz formalnych wniosków o 

ich uruchomienie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w AWP. 

Skuteczność wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia i wdrożonych 

procedur podlega systematycznej ocenie wszystkich osób zaangażowanych w proces 

kształcenia tj. władz Wydziału, nauczycieli akademickich, Samorządu Studentów oraz 

interesariuszy zewnętrznych. Zgłaszane uwagi i sugestie do obowiązujących procedur 

doskonalenia jakości kształcenia przekazywane są do Przewodniczącego Wydziałowej 

Komisji Jakości Kształcenia. Rozpatrywane są one na posiedzeniu Komisji, która 

podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian. Proponowane zmiany zatwierdzane są przez 

Radę Wydziału. 
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Na Wydziale Nauk o Zdrowiu ocenę jakości kształcenia prowadzi się poprzez ocenę 

procesu kształcenia, warunków jego realizacji, a także wyników efektów uczenia się oraz 

dokumentacji dydaktycznej.  

Monitorowanie tego procesu oparte jest na: 

 - dokumentacji przebiegu kształcenia w ramach której gromadzone są wyniki 

egzaminów, prac zaliczeniowych, zadań projektowych itp. w formie papierowej lub 

elektronicznej, 

 - ewaluacji zajęć i weryfikacji efektów uczenia się przez prowadzących zajęcia,  

- hospitacji zajęć według harmonogramu hospitacji przyjętego w danym roku 

akademickim,  

- ankietyzacji zajęć przez studentów, 

 - opinii opiekunów praktyk zawodowych ze strony uczelni i zakładu pracy, 

 - opinii interesariuszy zewnętrznych na temat programu studiów, jego ewaluacji, wiedzy i 

umiejętności praktycznych absolwentów,  

- badania losów absolwentów 

Efekty uczenia się określone w sylwetce absolwenta są weryfikowane na różnych etapach 

kształcenia zgodnie przyjętą procedurą. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów 

uczenia się w ramach poszczególnych przedmiotów obejmują prace dyplomowe, prace 

egzaminacyjne, kolokwia, projekty oraz inne sposoby weryfikacji ściśle 

podporządkowane specyfice kierunku. Po zakończeniu danego roku akademickiego 

prowadzone są analizy uzyskiwanych przez studentów ocen, analizy terminowości 

ukończenia studiów i przyczyn odsiewu studentów. Do każdego przedmiotu jest 

przygotowana teczka modułu. Następnie teczki przeglądane są przez członków 

Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. Ewentualne uwagi dotyczące 

nieprawidłowości czy braku kompletności przekazywane są nauczycielom akademickim. 

Niezależnie wszystkie prace studentów przechowywane są przez poszczególnych 

prowadzących przez okres cyklu kształcenia. 

Weryfikacja efektów uczenia się opiera się m.in. na analizie prac 

zaliczeniowych/egzaminacyjnych studentów, struktury ocen, oceny praktyk, opinii 

pracodawców. Analiza dokonywana jest pod kątem właściwego doboru treści kształcenia, 

form zajęć, sekwencji modułów, sposobów weryfikacji efektów, uzyskiwanych 

umiejętności. Do otrzymania oceny pozytywnej konieczne jest, aby student uzyskał 

wszystkie efekty uczenia się w stopniu co najmniej dostatecznym. Warunkiem zaliczenia 

roku jest uzyskanie zaliczeń i pozytywnych ocen końcowych z wszystkich form zajęć 
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dydaktycznych, zgodnie z obowiązującym programem studiów oraz osiągnięcie 

wymaganej liczby punktów ECTS. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na podnoszenie jakości kształcenia są hospitacje 

zajęć przeprowadzane zgodnie z przyjętą procedurą. Hospitacji podlegają wszyscy 

pracownicy dydaktyczni zgodnie z przyjętym harmonogramem. Hospitacje planowe są 

ujęte w planie wizytowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzane przez wytypowane 

osoby. Hospitacje pozaplanowe nie są ujęte w planie a ich przeprowadzenie wynika z 

chwilowej sytuacji np. w wyniku uzyskania przez prowadzącego niskich ocen w ankiecie 

przeprowadzonej wśród studentów czy uwag studentów dotyczących prowadzonych 

zajęć. Na podstawie przeprowadzonej hospitacji zajęć hospitujący sporządza protokół 

według obowiązującego na Uczelni wzoru. Hospitowany nauczyciel jest zapoznawany z 

wynikami hospitacji. W sytuacji zastrzeżeń do poziomu hospitowanych zajęć są 

formułowane wnioski i zalecenia, a ich wdrożenie weryfikowane jest podczas powtórnej 

hospitacji. 

Istotnym elementem oceny jakości kształcenia jest proces anonimowej, elektronicznej 

ankietyzacji. Wypełnione kwestionariusze ankiety przekazywane są dziekanowi a 

następnie zestawiane w formie tabel. Wyniki ankietyzacji są analizowane przez władze 

wydziału i Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia a wyniki omawiane są 

nauczycielami. W przypadku oceny negatywnej podejmowane są działania dyscyplinujące 

lub przełożony składa wniosek o rozwiązanie umowy o współpracy z danym 

nauczycielem. W przypadku działań dyscyplinujących określane zostają warunki i czas 

wdrożenia działań korygujących a ich efekty zostają oceniane podczas kolejnej ankiety 

lub hospitację zajęć. 

Jednych ze źródeł informacji wykorzystywanych w procesie monitorowania, 

okresowego przeglądu i doskonalenia programów studiów pod kątem zgodności z 

potrzebami rynku pracy jest analiza losów absolwentów. Opracowania w zakresie losów 

absolwentów naszej uczelni są przedkładane Kierunkowej Radzie Programowej. Ocena 

losów absolwentów opiera się na opracowaniach i raportach Ekonomicznych Losów 

Absolwentów prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych 

studentów wprowadzonych przez uczelnię do systemu POLON oraz danych z ZUS, 

ponadto na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

 

Zalecenia dotyczące kryterium 10 wymienione w uchwale Prezydium PKA w sprawie oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (jeżeli dotyczy) 
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Lp. 

Zalecenia dotyczące 
kryterium 10 wymienione we 

wskazanej wyżej uchwale 
Prezydium PKA 

Opis realizacji zalecenia oraz działań zapobiegawczych 
podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności sformułowanych w zaleceniu o charakterze 
naprawczym 

1. 
Zaleca się skuteczną 
realizację procedur 
WKZJK pod kątem oceny 
programu studiów na 
kierunku fizjoterapia oraz 
ustawicznego doskonalenia 
tego programu. 

 

W Uczelni wdrożono odpowiednie działania 
projakościowe w celu wyeliminowania błędów w 
konstrukcji programu studiów. Poszerzono 
zdecydowanie udział interesariuszy zewnętrznych w 
kształtowaniu programu studiów, w tym najbardziej 
prestiżowy organ doradczy – Krajową Izbę 
Fizjoterapeutów. Zatwierdzanie programu studiów jest 
obecnie wieloetapowe. 

 

2.   

…   

 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

Cz
yn

ni
ki

 w
ew

nę
tr

zn
e 

Mocne strony 
1. Kadra nauczycielska z bogatym 
dorobkiem naukowym i zawodowym. 
2. Nowoczesna infrastruktura – 
odpowiednia dla potrzeb kierunku baza 
edukacyjna, lokalowa i techniczna 
umożliwiająca osiąganie zakładanych 
efektów kształcenia. ( istniejące centrum 
symulacji i powstające centrum medyczne) 
3. Włączanie do programu studiów 
nowoczesnych grup zajęć. 
4. Uczelnia jest bardzo dobrze 
przystosowana do kształcenia studentów z 
niepełnosprawnościami. 
5. Oferta Uczelni jest korzystna 
finansowo- student wybierając więcej niż 
jeden kierunek otrzymuje zniżkę. 
 

Słabe strony 
1. Incydentalne angażowanie się studentów 
w badania naukowe prowadzone przez 
pracowników. 
2. Niewystarczający system monitoringu 
karier zawodowych absolwentów, 
trudności z uzyskaniem odpowiedzi na 
ankiety. 
3. Trudności z nawiązaniem współpracy z 
podmiotami medycznymi w Lublinie; w 
związku z tym konieczność podpisania 
umów z ośrodkami ościennymi. 
4. Czasowe (do X 2023) niedogodności 
związane z rozbudową uczelni – część 
powierzchni dydaktycznej i technicznej 
została wyłączona z użytkowania. 
Wystąpiły trudności z realizacją 
harmonogramu planu studiów 
(konieczność zmiany obiektów i sal 
dydaktycznych w ciągu dnia). 
5. Mała dyspozycyjność pracowników, 
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których podstawowym miejscem pracy są 
podmioty medyczne. 
 

Cz
yn

ni
ki

 z
ew

nę
tr

zn
e 

Szanse 
1. Starzenie się społeczeństwa powoduje 
wzrost zapotrzebowania na usługi 
fizjoterapeutyczne- zawód przyszłości. 
2. Wprowadzenie Ustawy o Zawodzie 
Fizjoterapeuty, która prawnie reguluje  
wykonywanie zawodu fizjoterapeuty  
3. Uregulowanie wynagrodzeń zawodów 
medycznych- zarobki zdecydowanie się 
zwiększyły. 
4. Miasto przyjazne studentom – niskie 
koszty utrzymania, liczne i różnorodne 
możliwości spędzania wolnego czasu  
5. Na rynku szkoleń podyplomowych 
pojawiają się pojedyncze bezpłatne kursy 
zawodowe organizowane przez KIF co 
sprzyja podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych bez konieczności wydawania 
własnych środków pieniężnych. 
 

Zagrożenia 
1. Trudności uzyskiwania wiz przez 
studentów zagranicznych. 
2. Niż demograficzny 
3. Silna konkurencja zewnętrzna uczelni 
publicznych. 
4. Różnorodność modeli i standardów 
regulacji zawodu, a także praw pacjentów 
w europejskich systemach opieki 
zdrowotnej ograniczająca mobilność 
absolwentów kierunku fizjoterapia.  
5. Koszty komercyjnych kursów po 
uzyskaniu stopnia mgr są bardzo wysokie 
względem wynagrodzeń. 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik (1) EFEKTY UCZENIA SIĘ 1 
Załącznik (2) EFEKTY UCZENIA SIĘ 2 
Załącznik (3) Warsztaty 
Załącznik (4) Szkolenia 
Załącznik (5) Procedura antymobbingowa 
Załącznik (6) Kryteria wyboru i oceny instytucji 
Załącznik (7) Kryteria wyboru opiekuna 
Załącznik (8) Zasady rekrutacji 
Załącznik (9) Procedura dyplomowania 
Załącznik (10) Procedura przenoszenia osiągnięć 
Załącznik (11) Umiędzynarodowienie 
Załącznik (12) Konferencja w AWP 
Załącznik (13) Artykuły w uczelnianym wydawnictwie 
Załącznik (14) Regulamin wypożyczalni sprzętu medycznego 
Załącznik (15) Wsparcie studentów niepełnosprawnych 
Załącznik (16) Regulamin wsparcia studentów niepełnosprawnych 
Załącznik (17) Wyposażenie sal 
Załącznik (18) Centrum symulacji 
Załącznik (19) Zewnętrzne placówki dydaktyczne 
Załącznik (20) Biblioteka 
Załącznik (21) Wydawnictwo 
Załącznik (22) Centrum Medyczne 
Załącznik (23) Wykłady i warsztaty gości zagranicznych 
Załącznik (24) Procedura hospitacji zajęć 
Załącznik (25) Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 
Załącznik (26) Wykaz materiałów uzupełniających 

 

 


