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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek 
Fizjoterapia 

Profil kształcenia  □  ogólnoakademicki    □  praktyczny   □ inny jaki………………………………………. 

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Zakład Zdrowia Publicznego UMB 

Kontakt (tel./email): 6865050 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr n. med. Dominik Maślach 

Osoba(y) prowadząca(e) Dr n. hum. Agnieszka Choińska 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
Socjologia na poziomie licencjatu 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)  □   II stopnia (magisterskie) □ 

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne     niestacjonarne □ 

Rok studiów I  □     II   □   III  □          Semestr studiów: 1      □   2  □     3   □   4  □  5  □   6  □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji ECTS: 2 Kod modułu  

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy □    fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  □     podstawowy    □        kierunkowy/profilowy        □ inny…………………………………□ 

Język wykładowy:  polski   □     obcy   □ 

Miejsce realizacji : 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin 30 

Wykład  10 

Seminarium  brak 

Ćwiczenia  - 



 

Samokształcenie  -50 

Laboratorium  - 

E-learning  - 

Zajęcia praktyczne  - 

Praktyki zawodowe  - 

Inne …………………… - 

RAZEM  60 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

 

Student poznaje współczesne kierunki socjologiczne i społeczne mówiące o uwarunkowaniach funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie; zapoznaje się z ograniczeniami w podejmowaniu ról społecznych i pracy 

wynikającymi z choroby; rozwija umiejętność komunikowania się z pacjentem  niepełnosprawnym i współpracownikami 

w instytucjach i centrach medycznych. Zajęcia mają zaznajomić studentów również z praktycznym zastosowaniem 

wiedzy socjologicznej w zakresie wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

Metody dydaktyczne 

 

- słowne (wykład) 

- oglądowe (pokaz prezentacji) 

- praktyczne ( rozwiązywanie zadań praktycznych) 

 

Narzędzia 

dydaktyczne 

pracownia umiejętności praktycznych - rzutnik folii, rzutnik multimedialny, plansze, fantomy / symulatory, narzędzia, 

materiał opatrunkowy, sprzęt medyczny, aparatura medyczna (m. in. KTG, pompa infuzyjna) 

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące

** 

 

WIEDZA 

 

P-W10 Zna podstawowe definicje i pojęcia socjologiczne dotyczące 

niepełnosprawności i rehabilitacji 
K-W2  Obserwacja 

pracy 

studenta 

Pytania 

sprawdzające 

W 

P-W11 Rozumie konieczność łagodzenia problemów związanych ze 

społecznymi skutkami niepełnosprawności 

K-W11 Bieżąca 

informacja 

Pytania 

problemowe 

W 



 

zwrotna 

P-W13 Zna i rozumie rolę i zasady działania wsparcia społecznego K-W15 Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Pytania 

weryfikujące 

W 

P-W14 Wie jak należy pracować w zespole wielodyscyplinarnym na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

K-U14 Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Zaliczenie 

każdego z 

zajęć 

 

Egzamin 

pisemny; test 

wielokrotnej 

odpowiedzi 

W 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

P-U32 Unie rozpoznawać problemy i potrzeby społeczne osób z 

dysfunkcjami społecznymi oraz zaproponować odpowiednią 

terapię 

K-U18 Realizacja 

zaleconego 

zadania 

Pytania 

problemowe, 

Egzamin 

pisemny; test 

wielokrotnej 

odpowiedzi 

W 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

P-K05 Potrafi właściwie kształtować relacje z pacjentem i jego rodziną 

oraz otoczeniem społecznym 

K-K02 Ocena 

aktywności 

studenta w 

trakcie zajęć 

Egzamin 

pisemny; test 

wielokrotnej 

odpowiedzi, 

Pytania 

problemowe; 

samoocena;  

W 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  

metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi 

/MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)  

Egzamin z otwartą książką  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:  



 

Egzamin praktyczny  

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z 

materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/  

Mini-CEX (mini – clinical examination)  

Realizacja zleconego zadania  

Projekt, prezentacja  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:  
Esej refleksyjny  

Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego  

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  

Samoocena ( w tym portfolio) 

***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH 

Obserwacja pracy studenta 

Test wstępny 

Bieżąca informacja zwrotna 

Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 

Obserwacja pracy na ćwiczeniach 

Zaliczenie poszczególnych czynności 

Zaliczenie każdego ćwiczenia 

Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym 

Ocena przygotowania do zajęć 

Dyskusja w czasie ćwiczeń 

Wejściówki na ćwiczeniach 

Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 

Zaliczenia cząstkowe 

Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 

Zaliczenie wstępne 

Opis przypadku 

Próba pracy 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 10 

Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów)  



 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 

(wg planu studiów) 
 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 40 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów) 10 

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

60 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  2pkt. 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 1.Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji – przedmiot i funkcje. Niepełnosprawność jako problem 
społeczny. Rozmiary niepełnosprawności i możliwość rehabilitacji 
Realizowane efekty kształcenia:  P-W10, P-U32, P-K05 

2h 

2.Socjologiczne koncepcje niepełnosprawności – społeczna rola chorego. 
Realizowane efekty kształcenia:  P-W10,P-W11, P-U32 

2h 

3.Postawy wobec niepełnosprawności. Typy i rodzaje postaw. Stygmatyzacja i etykietowanie 
Realizowane efekty kształcenia:  P-W10,P-W11, P-U32, P-K05 

2h 

4.Praca zawodowa osób niepełnosprawnych. Przyczyny konfliktów interpersonalnych oraz sposoby integracji 
społecznej 
Realizowane efekty kształcenia:  P-W10, P-W11, P-W13, P-U32, P-K05 

2h 

5. Socjologiczne aspekty zawodu fizjoterapeuty.   
Realizowane efekty kształcenia:  P-W10,P-W11, P-W14, P-U32, P-K05 

2h 

ĆWICZENIA brak  

SEMINARIA brak  

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

brak  

PRAKTYKI brak  



 

ZAWODOWE 

SAMOKSZTAŁCEN

IE 

1. Socjalizacja osób niepełnosprawnych - rodzina i edukacja. Społeczno – kulturowe uwarunkowania 
zachowania osób niepełnosprawnych 

10h 

2. Socjologiczne koncepcje barier i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 10h 

3. Niepełnosprawni w Białymstoku, sytuacja bytowa i rynek pracy 10h 

4. .Rehabilitacyjny model szpitala – problemy funkcjonalności i dysfunkcjonalności – doświadczenia 
europejskie 

10h 

5. Realizacja polskiego modelu rehabilitacji - możliwości instytucjonalne i organizacyjne 10h 

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA 1. J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 

2002. 

2. S. Golinowska, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, Warszawa 2004 

3. Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013,Wyd. PAN, W-wa 2015 

4. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000 

5. P. Tomaszewski i in., Kulturowe aspekty niepełnosprawności, Warszawa 2015  

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

1. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987. 

2. R.,J. Kijak Niepełnosprawność- w zwierciadle dorosłości, Kraków 2012 

3. C. Thomas, Theorising disability and chronic illness: Where next for perspectives in medical sociology? 

Social Theory & Health (2012) 10, 209–228 

4. B. Hughes, 2009. Wounded/monstrous/abject: a critique of the disabled body in the sociological 

imaginary. Disability and Society 24, no. 4: 399-410 

5. B. Skrętowicz, M. Pomorska (red.), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu 

transformacji, Lublin 2008 

 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 

 

NA OCENĘ 5 

P-W10 -13 Student uzyskał 

minimum 60% punktów 

z testów wiedzy 

pisemnej, ustnej, 

informacji zwrotnej 

Student uzyskał 

minimum 70% punktów 

z testów wiedzy 

pisemnej, ustnej, 

informacji zwrotnej 

Student uzyskał 

minimum 80% 

punktów z testów 

wiedzy pisemnej, 

ustnej, informacji 

zwrotnej 

Student uzyskał 

minimum 90% 

punktów z testów 

wiedzy pisemnej, 

ustnej, informacji 

zwrotnej 

Student uzyskał 

minimum 95% punktów 

z testów wiedzy pisemnej, 

ustnej, informacji 

zwrotnej 

P-U32 Student uzyskał Student uzyskał Student uzyskał Student uzyskał Student uzyskał 



 

minimum60% punktów 

z:sprawdzianów 

umiejętności w trakcie 

wykładu  za realizację 

zleconego zadania 

minimum70% punktów 

z:sprawdzianów 

umiejętności w trakcie 

wykładu,  za realizację 

zleconego zadania 

minimum80% 

punktów 

z:sprawdzianów 

umiejętności w 

trakcie wykładu, za 

realizację 

zleconego zadania 

minimum90% 

punktów 

z:sprawdzianów 

umiejętności w 

trakcie wykładu, za 

realizację zleconego 

zadania 

minimum95% punktów 

z:sprawdzianów 

umiejętności w trakcie 

wykładu, za realizację 

zleconego zadania 

P-K05 Student potrafi 

formułować wypowiedzi 

ustne i pisemne na 

poziomie akademickim, 

w stopniu minimalnym, 

ale wystarczającym do 

zaliczenia  

Student potrafi 

formułować wypowiedzi 

ustne i pisemne na 

poziomie akademickim, 

w stopniu minimalnym, 

ale wystarczającym do 

zaliczenia i rokującym 

na dalszy rozwój 

Student potrafi 

formułować 

wypowiedzi ustne i 

pisemne na 

poziomie 

akademickim, w 

stopniu 

świadczącym o 

dobrym 

zrozumieniu treści 

kształcenia. 

Student potrafi 

formułować 

wypowiedzi ustne i 

pisemne na poziomie 

akademickim, w 

stopniu świadczącym 

o ponad dobrym 

zrozumieniu treści 

kształcenia i ich 

internalizacji oraz 

potrafi wyjaśnić 

własne stanowisko w 

dyskusji związanej z 

tematem 

Student potrafi 

formułować wypowiedzi 

ustne i pisemne na 

poziomie akademickim, 

w stopniu świadczącym o 

bardzo dobrym 

zrozumieniu treści 

kształcenia i ich 

internalizacji oraz 

potrafi wyjaśnić własne 

stanowisko w dyskusji 

związanej z tematem, 

rozważając wady i zalety 

różnych rozwiązań. 
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: czynne uczestnictwo w zajęciach wykładowych, uzyskanie zaliczenia i dopuszczenie do 

egzaminu 

 

OSIĄGNIĘCIE  ZAŁOŻONYCH  EFEKTÓW  KSZTAŁCENIA   

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

□ zaliczenie 

 

Data opracowania programu: 13.VII.2017 

 

Program opracował: dr n. hum. Agnieszka Choińska 

 

 

 



 

 

  


