
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: FIZJOTERAPIA 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

CYKL KSZTAŁCENIA 2022-2027 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA 

Poziom kształcenia: STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których odnoszą się 

efekty uczenia się: 

NAUKI O ZDROWIU, NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O KULTURZE 

FIZYCZNEJ 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Forma studiów: STUDIA STACJONARNE 

Liczba semestrów: 10 semestrów 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 
300 punktów ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

5260 godzin w tym:  

 

400 godzin zajęć z grupy A (Biomedyczne podstawy fizjoterapii), 300 godzin z grupy B 

(Nauki ogólne), 780 godzin z grupy C (Podstawy fizjoterapii), 1670 godzin z grupy D 

(Fizjoterapia kliniczna), 50 godzin z grupy E (Metodologia badań naukowych), 1560 

godzin z grupy F (Praktyki fizjoterapeutyczne) oraz 500 godzin z grup G (autorska oferta 

uczelni). 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz 

sylwetka absolwenta: 

MAGISTER 

 

Absolwent fizjoterapii posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe - zgodne 

z wymaganiami standardu kształcenia oraz wymogami obowiązującymi w ochronie 

zdrowia - do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie 

stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach 

terapeutycznych. 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zabiegów 

specjalnych i stosowania specjalnych metod fizjoterapii, programowania postępowania 
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fizjoterapeutycznego i kontrolowania jego efektów, prowadzenia badań, rozwiązywania 

problemów badawczych i włączania się w pracę zespołów badawczych. 

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie pracy 

w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych. Absolwent przygotowany jest do 

kierowania zespołem terapeutycznym oraz pełnienia funkcji kierowniczych 

i nadzorujących w jednostkach ochrony zdrowia.  

Dalsze kształcenie może kontynuować na studiach doktoranckich - studiach trzeciego 

stopnia. 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia: 

175 ECTS 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 

oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach tych praktyk: 

Praktyki fizjoterapeutyczne (zawodowe) 1560 godzin (58 ECTS) – wytyczne wg 

standardu kształcenia:  

• Praktyka asystencka (nie wcześniej niż po drugim semestrze studiów) – 150 godzin 

(5 ECTS); 

• Wakacyjna praktyka z kinezyterapii (nie wcześniej niż po czwartym semestrze 

studiów) – 300 godzin (11 ECTS); 

• Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (nie wcześniej niż 

w trakcie piątego semestru studiów) – 100 godzin (4 ECTS); 

• Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna (nie wcześniej niż po szóstym 

semestrze studiów) – 200 godzin (7 ECTS); 

• Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (nie wcześniej niż 

w trakcie siódmego semestru studiów) 100 godzin (4 ECTS); 

• Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna (nie wcześniej niż po ósmym 

semestrze studiów) – 200 godzin (7 ECTS); 

• Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna 

(w trakcie dziesiątego studiów) – 510 godzin (20 ECTS).  
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Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych, nie mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

 

11 ECTS 
 

Psychologia ogólna – 1 ECTS; Socjologia ogólna i niepełnosprawności) – 1 ECTS; Pedagogika 

(ogólna i specjalna) – 1 ECTS; Demografia i epidemiologia – 1 ECTS; Ekonomia i systemy 

ochrony zdrowia – 1 ECTS; Filozofia – 1 ECTS; Historia fizjoterapii – 1 ECTS; Bioetyka – 1 

ECTS; Psychologia kliniczna – 1 ECTS; Psychoterapia – 1 ECTS, Podstawy prawa (własności 

intelektualnej, medycznego, cywilnego, pracy) – 1 ECTS 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, Wydziału oraz 

strategią ich rozwoju: 

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia jest zgodne z misją Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, daje ono studentom/absolwentom wiedzę i umiejętności praktyczne, 

ukierunkowane na samodzielne uczenie się oraz postępowanie zgodne z zasadami etyki 

i deontologii zawodowej, uwzględnia wartości człowieka w oparciu o misję Wydziału 

Nauk o Zdrowiu: „Człowiek jest tyle wart, ile pomaga drugiemu”.  
 

Związek ze strategią rozwoju uczelni uwzględnia cele strategiczne obejmujące umacnianie 

jakości dydaktyki, podniesienie rangi i rozwoju potencjału naukowego Uczelni, inicjację 

nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i terapeutycznych, 

dostosowanie działalności szpitali klinicznych do dynamicznych zmian rynku usług 

medycznych oraz uczestnictwo Uczelni w kreowaniu polityki zdrowotnej Lubelszczyzny. 

 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – 

profil praktyczny (nazwa modułu/ przedmiotu, liczba 

ECTS) 

Nazwa modułu/przedmiotu Liczba 

godzin 
ECTS 

1. Fizjoterapia ogólna 10  1 

2. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 25 1,5 

3. Podstawy pielęgnowania osób niepełnosprawnych  15 0,5 

4. Adaptowana aktywność fizyczna 20 1,5 

5. Sport osób z niepełnosprawnościami  30 1,5 

6. Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia 20 1,5 

7. Aktywna rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnościami 
20 1,5 

8. Kinezyterapia 120 6 
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9. Medycyna fizykalna (fizykoterapia) 80 4 

10. Medycyna fizykalna (balneoklimatologia) 15 1 

11. Medycyna fizykalna (odnowa biologiczna) 15 1 

12. Masaż 50 3 

13. Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i 

traumatologii 
30 2 

14. Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii 10 1 

15. Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i 

neurochirurgii 
15 1 

16. Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii 10 1 

17. Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i 

kardiochirurgii 
30 1 

18. Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii 10 0,5 

19. Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii  15 1 

20. Praktyka asystencka  150 5 

21. Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie 

sportowej  
10 0,5 

22. Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii 

dziecięcej 
10 0,5 

23. Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii 

i położnictwie 
10 0,5 

24. Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii 15 1 

25. Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii 10 0,5 

26. Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej 

terapii 
10 0,5 

27. Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii 

i medycynie paliatywnej 
15 1 

28. Wakacyjna praktyka z kinezyterapii  300 11 

29. Terapia manualna 60 5 
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30. Metody specjalne fizjoterapii (reedukacji posturalnej, 

nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii 

neurorozwojowej oraz terapii manualnej) 

80 4 

31. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu 

w medycynie sportowej 
20 1 

32. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu 

w reumatologii 
30 1,5 

33. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych 

w pulmonologii 
30 1,5 

34. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych 

w psychiatrii 
20 1,5 

35. Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu 

ruchu 
60 3,5 

36. Diagnostyka funkcjonalna w chorobach 

wewnętrznych 
45 3 

37. Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym  60 4 

38. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i 

masażu 
100 4 

39. Badania czynnościowe 20 0,5 

40. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu 

w neurologii i neurochirurgii 
40 3 

41. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w 

kardiologii i kardiochirurgii 
45 3 

42. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w chirurgii 45 3 

43. Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna  200 7 

44. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu 

w ortopedii i traumatologii 
50 4 

45. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu 

w wieku rozwojowym 
45 3 
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46. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w pediatrii 60 4 

47. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w geriatrii 60 4 

48. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych 

w onkologii i medycynie paliatywnej 
60 4 

49. Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu 

ruchu 
50 3 

50. Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym 50 3 

51. Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych 50 3 

52. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii 

i masażu 
100 4 

53. Symulacja medyczna w fizjoterapii 15 0,5 

54. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych 

w ginekologii i położnictwie  
30 1,5 

55. Praktyka wakacyjna profilowana - wybieralna 200 7 

56. Masaż tkanek głębokich 30 1,5 

57. Rehabilitacja w środowisku wodnym 20 1 

58. Kompleksowa terapia obrzęku  20 1,5 

59. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii 

i masażu – semestralna  
510 20 

SUMA 3275 
163,5  

54,5% ECTS 
 

 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano punkty ECTS 

w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów 

ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym 

poziomie  

 

NIE DOTYCZY 

*standard kształcenia dla kierunku Fizjoterapia określa, że należy umożliwić studentowi 

wybór zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 5% liczby punktów ECTS koniecznej do 

ukończenia studiów. 

 
 

BLOK A (Podstawy animaloterapii w rehabilitacji, Korekcja wad postawy, Żywienie człowieka) lub BLOK B 

(Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnościami, Rehabilitacja społeczna i zawodowa, Fizjoterapia niemowląt) po 

5 ECTS; 
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BLOK C (Elementy terapii tkanek miękkich, Fizjoterapia w okresie ciąży i połogu, Stres i radzenie sobie ze stresem 

w pracy fizjoterapeuty) lub BLOK D (Fizjoterapia w dysfunkcjach dna miednicy, Podstawy terapii wisceralnej, 

Diagnostyka USG narządu ruchu) po 5 ECTS;  

 

BLOK E (Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej i narządu żucia, Fizjoterapia zaburzeń chodu, Seksuologia i prokreacja 

osób z niepełnosprawnościami) lub BLOK F (Fizjoterapia w medycynie estetycznej, Podstawy treningu personalnego, 

Evidence based physiotherapy) po 5 ECTS.  

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w całkowitej 

liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów 

na danym kierunku (w przypadku przyporządkowania 

kierunku do więcej niż jednej dyscypliny ze wskazaniem 

dyscypliny wiodącej) 

NAUKI O ZDROWIU 70%  

 

NAUKI MEDYCZNE 25% 

NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ 5% 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia 

i kontynuacji kształcenia przez absolwentów 

kierunku: 

Dyplom magistra uzyskuje absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

fizjoterapia, który: 

1) w zakresie wiedzy: 

▪ Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych 

podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizjoterapii. 

▪ Posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizjoterapii 

▪ Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, a także 

dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny w zakresie niezbędnym dla dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizjoterapii.  

▪ Rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego 

ochrony lub kultury fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizjoterapii. 

▪ Zna zasady praktyki opartej na dowodach.  

▪ Rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, 

kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka oraz rozumie 

uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych. 
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▪ Rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla fizjoterapii.  

▪ Zna i rozumie społeczne i ekonomiczno gospodarcze uwarunkowanie wybranego 

obszaru działalności zawodowej. 

▪ Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

oraz ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk.  

▪ Ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

fizjoterapii.  

▪ Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla fizjoterapii.  

▪ Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 

własności intelektualnej.  

2) w zakresie umiejętności: 

▪ Posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania 

się i negocjacji.  

▪ Potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą 

stosowanymi w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

fizjoterapii.  

▪ Potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia w sposób 

dostosowany do przygotowania osób oraz grup docelowych.  

▪ Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów 

pacjenta, klienta oraz grupy społecznej.  

▪ Potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta, klienta 

oraz grupy społecznej. 
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▪ Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i teczkami 

informatycznymi w celu pozyskiwania danych a także analizować i krytycznie 

oceniać te dane. 

▪ Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.  

▪ Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizjoterapii. 

▪ Posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia 

i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych.  

▪ Posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć 

rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych lub estetyki zachowań ruchowych 

w pracy z różnymi grupami społecznymi.  

▪ Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form 

aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych), 

w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizjoterapii.  

▪ Potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne formy aktywności fizycznej 

w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych.  

▪ Posiada umiejętność przygotowania, pisemnego opracowania w zakresie 

dyscypliny naukowej właściwej dla fizjoterapii.  

▪ Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla fizjoterapii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

▪ Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizjoterapii.  

    3) w zakresie kompetencji społecznych: 

▪ Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować 

proces uczenia się innych osób.  

▪ Jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów. 

▪ Okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą 

solidarność zawodową.  
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▪ Wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu.  

▪ Demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną.  

▪ Potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu.  

▪ Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. 

▪ Potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej.  

▪ Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania 

 

 

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia będzie mógł: 

1. Samodzielnie pracować w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób 

niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach naukowych 

i w szkolnictwie. 

2. Kierować zespołem terapeutycznym. 

3. Zarządzać placówkami fizjoterapeutycznymi, pełnić funkcje kierownicze 

i nadzorujące w placówkach ochrony zdrowia. 

4. Komunikować się ze specjalistami oraz pacjentami przy użyciu różnych kanałów 

i technik komunikacyjnych. 

5. Wykonywać zabiegi specjalne i stosować specjalne metody fizjoterapii. 

6. Programować postępowanie fizjoterapeutyczne i kontrolować jego efekty. 

7. Prowadzić zajęcia sportowe z osobami niepełnosprawnymi. 

8. Prowadzić badania i włączać się w pracę zespołów badawczych. 

9. Programować badania naukowe oraz rozwiązywać problemy badawcze. 

10. Posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2. 

11. Kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). 

Zasady rekrutacji, wymagania wstępne (oczekiwane 

kompetencje kandydata) oraz uznawalność dotychczas 

zdobytych efektów uczenia się:  

Warunki rekrutacji: 
 

Uchwała Nr 87/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie na rok akademicki 2022/2023 oraz załączniki do w/w Uchwały; 

 



      Fizjoterapia jednolite studia magisterskie (cykl kształcenia 2022-2027)   11 

 

• Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia jest 

spełnienie warunków rekrutacji obejmujących wyniki uzyskane z dwóch 

przedmiotów: 

- obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,  

- do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: z matematyki lub 

języka obcego nowożytnego (część ustana lub pisemna).  

• Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający nową maturę oraz starą 

maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani na podstawie wyników z 

egzaminu maturalnego wg następujących zasad:  

1) wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach zostanie przeliczony na 

punkty według zasady 1% = 1 punkt,  

2) wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie 

rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego 

= 2 punkty, z wyłączeniem kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego,  

3) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację, 

fizjoterapię i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego 

przedmiotu). 

• Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający dyplom matury 

europejskiej (EB) lub matury międzynarodowej (IB) lub maturę zagraniczną, będą 

kwalifikowani według następujących zasad:  

1) wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w 

Załączniku,   

3) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki; farmacja, 

fizjoterapia i analityka medyczna, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego 

przedmiotu). 

 

• Olimpiady i konkursy ogólnopolskie 
 

Biologiczna, Języka Angielskiego, 

Matematyczna zwolnienie z post. kwalifikacyjnego 
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Konkurs "Olimpiada o Diamentowy Indeks 

AGH" * 
częściowe zwolnienie z post. 

kwalifikacyjnego 
 

Legenda: 

* - laureat Konkursu „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” - otrzymuje maksymalną liczbę punktów 
z następujących przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki w pozostałym zakresie 
obowiązuje go postępowanie kwalifikacyjne 

** - zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego, nie dotyczy zwolnienia z egzaminu manualnego na 
kierunek techniki dentystyczne 
 

• Olimpiady i konkursy międzynarodowe 

 

Biologiczna, Języka Angielskiego, 

Matematyczna zwolnienie z post. kwalifikacyjnego 

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych 

Naukowców (EUCYS) * 
częściowe zwolnienie z post. 

kwalifikacyjnego 

Legenda: 

 * - laureat Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) - otrzymuje maksymalną liczbę 
punktów z następujących przedmiotów: biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki, w 
pozostałym zakresie obowiązuje go postępowanie kwalifikacyjne 

** - zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego, nie dotyczy zwolnienia z egzaminu manualnego na 
kierunek techniki dentystyczne 
 

• Warunki przedmiotowe (w skrócie): 

Podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego/wstępnego. 
 

R - poziom rozszerzony 
P - poziom podstawowy 
  

* - cudzoziemcy posiadający świadectwo/dyplom wydany: w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej (Szwajcaria) 
** - cudzoziemcy posiadający świadectwo/dyplom wydany: w krajach innych, niż kraje: Unii Europejskiej, 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej (Szwajcaria) 
 

RODZAJ MATURY 

nowa, IB, EB, zagraniczna 

* 
„stara” 

zagraniczna** 

(pisemny egzamin wstępny) 
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2 przedmioty: 

- biologia (R) 

oraz do wyboru 

- język obcy nowożytny/matematyka (P/R) 

1 przedmiot: 

- biologia (R) 

 

Szczegółowe i aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej:  

http://www.rekrutacja.umlub.pl/warunki-rekrutacji/ 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 

interesariuszy uczestniczących w opracowywaniu 

efektów uczenia się. 

• Interesariusze wewnętrzni: 

- dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie 

fizjoterapii 

- dr hab. n. med. Piotr Majcher – prof. uczelni - Konsultant krajowy w dziedzinie 

rehabilitacji medycznej 

- dr n. med. Anna Krawczyńska  - adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii 

UM w Lublinie, Kierownik Zakładu Fizjoterapii w SPSK4 

 

• Interesariusze zewnętrzni:  

- Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie  

- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 

- Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A. 

  

http://www.rekrutacja.umlub.pl/warunki-rekrutacji/

