Kierunek Studiów: Terapia Zajęciowa

Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Terapia zajęciowa to nowoczesny program, zgodny z międzynarodowymi
standardami. Kształcenie do zawodu terapeuty zajęciowego, a także prowadzenie
terapii zajęciowej i uprawianie zawodu terapeuty zajęciowego, odbywa się w wielu
krajach, w tym w krajach Europy, w USA, w Kanadzie, w Australii. W Polsce studia
o takim profilu są prowadzone dopiero od kilku lat. Podstawowym celem terapii
zajęciowej jest umożliwianie osobom realizowania aktywności właściwych dla życia
codziennego i uczestniczenia w życiu społecznym.

Tematyka studiów:
Studia na kierunku Terapia Zajęciowa realizowane są w profilu praktycznym.
W ofercie programowej zainteresowani znajdą przedmioty ogólne (m.in. technologię
informacyjną,

filozofię/Etykę, język obcy czy pierwszą pomoc przedmedyczną),

przedmioty podstawowe (w tym: anatomię i fizjologię człowieka,
i

problemy

zdrowotne,

kinezjologię,

pedagogikę

specjalną,

patofizjologię
psychiatrię

i psychoterapię, rehabilitację zawodową i społeczną), jak również przedmioty
kierunkowe (m.in. zasady, teorie i modele terapii zajęciowej, proces terapii
zajęciowej terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością fizyczną, osób starszych,
osób z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w uczeniu się, terapia
zajęciowa dzieci i młodzieży ).
Program obejmuje ponadto: terapie rozwijające/gry i zabawy terapeutyczne,
choreoterapię, hipoterapię, czy komunikację wspomagającą/język migowy, a także

praktyki zawodowe m.in. w opiece środowiskowej oraz opiece zdrowotnej zarówno
dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Współpraca z pracodawcami podmiotów
udzielających świadczeń ochrony zdrowia, jednostek opieki środowiskowej i placówek
oświatowych pozwala studentom nawiązywać kontakty i zdobywać doświadczenie u
boku wykwalifikowanej kadry.

Możliwości zatrudnienia:
Placówki udzielające świadczeń z zakresu ochrony zdrowia,
środowiskowej, ośrodki oświatowe i kształcenia specjalnego, w tym:

opieki

- ośrodki dzienne rehabilitacji dla dorosłych i dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;
- dzienne domy opieki medycznej;
- dzienne ośrodki opieki geriatrycznej,
- oddziały szpitalne, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedyczne,
neurologiczne, geriatryczne, dziecięce, psychiatryczne;
- psychiatryczne oddziały dzienne;
- sanatoria;
- hospicja; ośrodki opieki paliatywnej,
- zakłady opiekuńczo-lecznicze;
- zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze;
- warsztaty terapii zajęciowej;
- zakłady pracy chronionej,
- zakłady aktywizacji zawodowej,
- centra integracji zawodowej,
- zakłady pomocy społecznej;
- dzienne domy pomocy społecznej;
- kluby seniora; świetlice terapeutyczne
- środowiskowe domy pomocy społecznej;
- świetlice terapeutyczne;
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Możliwości kontynuacji kształcenia:
- studia drugiego stopnia na kierunkach powiązanych z terapią
zajęciową,
- studia podyplomowe o różnych profilach,
- certyfikowane kursy i szkolenia.

