Kierunek studiów:

FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów:

II stopień (magisterskie)
stacjonarne

Tryb studiów:

PROGRAM STUDIÓW
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:
Epidemiologia i biostatystyka
Psychospołeczne podstawy fizjoterapii
Etyka zawodowa, bioetyka i etyka badań
naukowych
Dietetyka
Zdrowie publiczne i demografia
Edukacyjne podstawy fizjoterapii
Metodologia badań i wprowadzenie do
Evidence-based Practice
Zagadnienia prawno-administracyjne dotyczące
fizjoterapii
Zarządzanie, marketing, działalność gospodarcza
Język angielski
Wychowanie fizyczne

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
Fizjoterapia sportowa i trening zdrowotny
Fizjoterapeuta w zespole terapeutycznym
Zagadnienia patobiomechaniczne fizjoterapii
Zagadnienia biomedyczne fizjoterapii
Fizjoterapia w leczeniu ran, oparzeń i
owrzodzeń
Programowanie i ewaluacja fizjoterapii,
klasyfikacja icf,
Balneologia i lecznictwo uzdrowiskowe
PRAKTYKI:
Praktyka wdroŜeniowa
Praktyka kliniczna
Praktyka balneoterapeutyczna
Praktyka pozakliniczna

SPECJALNOŚCI (student wybiera jedną specjalność)


Fizjoterapia geriatryczna



Fizjoterapia w sporcie i aktywności fizycznej



Fizjoterapia pediatryczna

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani do prowadzenia leczenia usprawniającego
w chorobach narządu ruchu, układu krąŜenia, oddechowego i nerwowego u dzieci i dorosłych. W toku
studiów nabywają umiejętności współpracy z personelem medycznym, w tym przede wszystkim,
z lekarzami specjalistami z dziedzin: ortopedia i traumatologia, neurologia, neurochirurgia, kardiologia,
pulmonologia, pediatria, chirurgia, chirurgia dziecięca, rehabilitacja medyczna, geriatria, onkologia.
Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposaŜonych salach wykładowych i pracowniach.
Zajęcia zewnętrzne realizowane są na terenie szpitali klinicznych, przychodni specjalistycznych, oraz
w szkołach i ośrodkach kształcenia specjalnego, gdzie student ma moŜliwość współpracy z wybitnymi
specjalistami oraz dostęp do aparatury naukowo-badawczej i laboratoriów.

MoŜliwości zatrudnienia:
 placówki słuŜby zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie);
 ośrodki gimnastyki korekcyjnej, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej;
 ośrodki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowo-rekreacyjne;
 gabinety odnowy biologicznej, gabinety masaŜu i SPA oraz centra fitness.

REKRUTACJA
Aby zostać studentem naleŜy:
1) zarejestrować się jako kandydat w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
2) w terminie od 1 kwietnia do 9 lipca 2017 r. ;
3) wnieść opłatę rekrutacyjną na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku
bankowego;
4) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, złoŜyć
osobiście w białej, wiązanej teczce następujące dokumenty:
•

podanie o przyjęcie na studia oraz wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
wygenerowane przez System Elektronicznej Rekrutacji (po wcześniejszym zalogowaniu);

•

ksero dyplomu, (waŜne: oryginał
dokumentu do okazania w trakcie
składania dokumentów).
ksero suplementu (waŜne: oryginał
dokumentu do okazania w trakcie
składania dokumentów).

•

W przypadku nie wydania jeszcze dyplomu i
suplementu naleŜy dostarczyć po ich wydaniu przez
Uczelnię do komisji w drugiej połowie września
lub bezpośrednio po rozpoczęciu studiów.

•

zaświadczenie o ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej ze średnią ocen ze studiów
I stopnia (wydane przez Uczelnię);

•

ksero świadectwa dojrzałości (waŜne: oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania
dokumentów);

•

ksero dowodu osobistego lub paszportu (waŜne: oryginał dokumentu do okazania w trakcie
składania dokumentów);

•

jedną kolorową aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy
wydawaniu dowodów osobistych (podpisaną na odwrocie), taka sama fotografia powinna zostać
załączona w wersji cyfrowej na koncie kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;

•

dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką (17 zł) (kandydaci, którzy byli lub są
studentami AWF Warszawa lub Filii w Białej Podlaskiej i posiadają ELS nie wnoszą opłaty);

•

dowód opłaty rekrutacyjnej (85 zł na kaŜdy kierunek oddzielnie);

•

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach –
wydane przez lekarza medycyny pracy;

•

podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez AWF.

NiezłoŜenie wyŜej wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię
oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

DOM STUDENTA
Filia AWF w Białej Podlaskiej dysponuje 435 miejscami w 4 Domach Studenta,
 w bliskim sąsiedztwie: sklepy, bankomaty, apteki,
 szybki dojazd do Centrum ok. 4 min (autobusy A, F i H).
W standardzie Domu Studenta:
 stołówka i barek (w kompleksie Domu Studenta A,B,C)
 internet Wi-Fi,
 węzeł sanitarny w kaŜdym pokoju,
 lodówki i telewizory w pokojach,
 kuchnia ogólnego dostępu,
 pralnia i suszarnia.
Opłata za zamieszkanie w Domu Studenta składa się z jednorazowej kaucji zwrotnej (wysokość zwrotu
zaleŜy od stopnia zuŜycia i ewentualnych zniszczeń wyposaŜenia pokoju bądź zniszczeń w
pomieszczeniach ogólnego dostępu) oraz comiesięcznej opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji.
Dom Studenta A, B, C - ul. Akademicka 2
Budynek usytuowany przy budynku głównym Filii AWF w Białej Podlaskiej.
Wysokość kaucji – 200 zł
Wysokość opłaty miesięcznej:
Blok A
• pokój 2-osobowy - 400 zł
• pokój 1-osobowy - 430 zł
• pokój 2-osobowy Lux - 450 zł

Blok B
• pokój 2-osobowy - 390 zł
• pokój 1-osobowy - 430 zł
• pokój 2-osobowy Lux - 450 zł

Blok C
• pokój 2-osobowy - 390 zł
Dom Studenta Agat - ul. 34 Pułku Piechoty 1
Budynek usytuowany przy stadionie LA i obiektach sportowych Filii AWF w Białej Podlaskiej, w pobliŜu
budynku głównego Uczelni.
Wysokość kaucji – 300 zł
Wysokość opłaty miesięcznej:
• pokój 2-osobowy - 400 zł
• pokój 1-osobowy - 430 zł
Dom Studenta - ul. Makaruka 1
Budynek usytuowany obok stadionu piłkarskiego Filii AWF w Białej Podlaskiej.
Wysokość kaucji – 200 zł
Wysokość opłaty miesięcznej:
• pokój 1-osobowy - 360 zł
• pokój 2-osobowy - 340 zł
• pokój 3-osobowy - 330 zł

•
•

pokój 1-osobowy bez łazienki – 330 zł
pokój 2-osobowy bez łazienki - 315 zł

Miejsca mieszkalne w Bloku Asystenckim przy ul. Akademickiej 2
Budynek usytuowany obok Domu Studenta "ABC". Miejsca znajdują się w mieszkaniach o standardzie
typu M2 i M3 z 1, 2 i 3 - osobowymi pokojami, kuchnia, lodówka i telewizor w kaŜdym mieszkaniu,
Wysokość kaucji – 200 zł
Wysokość opłaty miesięcznej za zamieszkanie w pokoju:
• pokój 1-osobowy - 380 zł
• pokój 2-osobowy - 360 zł
• pokój 3-osobowy - 355 zł
Druk wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta dostępny jest na stronie
http://www.awf-bp.edu.pl/index.php/jak-zamieszkac-ds lub będzie moŜna go pobrać w
komisji rekrutacyjnej podczas składania dokumentów.
Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta naleŜy złoŜyć w terminie do 31 lipca
2017 r. w Administracji Domu Studenta, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska

FORMY POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
Stypendium socjalne
Stypendium socjalne moŜe otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn.
wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w zarządzeniu
nr 48/2015/2016 Rektora AWF w Warszawie dnia 30 sierpnia 2016 r. (820 zł).
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego naleŜy pobrać ze strony internetowej Uczelni (zakładka
studenci-stypendia- wnioski). Do wniosku naleŜy dołączyć:
• Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym (wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny studenta oraz student zał. nr 7);
• Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 6);
• Dokumentację zgodną z §7 Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (zakładka studencistypendia- regulamin).
Zgodnie z zarządzeniem nr 16/2016/2017 Rektora AWF w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r.
wysokość stypendium socjalnego wynosi:
a) 470 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi do
300 zł netto,
b) 420 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi
301-600 zł netto,
c) 370 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi
601-820 zł netto.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
- stypendium socjalne moŜe zostać zwiększone z powodu trudnej sytuacji materialnej studenta
studiów stacjonarnych, który w okresie studiów mieszka w domu studenckim lub w obiekcie innym niŜ
dom studencki (równieŜ z niepracującym małŜonkiem lub dzieckiem studenta), jeŜeli codzienny dojazd
z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŜliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
moŜe ubiegać się student, który posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
- moŜe ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia w roku złoŜenia egzaminu
maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty;
- moŜe ubiegać się student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał
wysoką średnią ocen lub miał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
- moŜe ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od
ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria do ubiegania się o stypendium rektora
na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Zapomogi
- moŜe otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Student
moŜe otrzymać zapomogę tylko dwa razy w przeciągu roku akademickiego. Świadczenie to nie
przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim
przypadku moŜna ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym moŜe być np. śmierć lub
cięŜka choroba członka rodziny, klęski Ŝywiołowe (np. poŜar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na
skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej naleŜy pobrać za strony internetowej Uczelni
http://www.awf-bp.edu.pl/ zakładka studenci - stypendia – wnioski
Studenci dwukierunkowi oraz studenci, którzy ukończyli juŜ jeden kierunek studiów
- student studiujący na kilku kierunkach studiów moŜe otrzymać stypendium socjalne, stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów
tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Student jest zobowiązany do złoŜenia
pisemnego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niŜ jednym
kierunku;
- studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
zapomoga, stypendium rektora dla najlepszych studentów chyba, Ŝe kontynuuje on studia po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakŜe nie
dłuŜej niŜ przez okres trzech lat.

Terminy i miejsce składnia wniosków o przyznanie pomocy materialnej
•

wnioski o przyznanie pomocy materialnej naleŜy złoŜyć w terminie od 4 września 2017 r.
do 16 października 2017 r.

•

wnioski o przyznanie pomocy materialnej przyjmuje Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich.

Stypendia (główny budynek Uczelni, pok. nr 151)
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00
Strona www

http://www.awf-bp.edu.pl/ zakładka studenci-stypendia

