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Posiadanie wiedzy, z obszaru zainteresowania studenta będącego tematem pracy magisterskiej. Posiadanie umiejętności sporządzenia ogólnego zarysu pracy.
Znajomość w zakresie podstawowym metodologii badań naukowych.
CELE PRZEDMIOTU:
Zaznajomienie z założeniami teoretycznymi oraz z podstawowymi umiejętnościami praktycznymi w zakresie tworzenia pracy dyplomowej. Doskonalenie planowania
badań (w przypadku pracy eksperymentalnej). Kształtowanie umiejętności właściwego dobierania piśmiennictwa. Nauka analizowania wyników badawczych z
prawidłowym wnioskowaniem.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU ORAZ ICH POWIĄZANIE Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU:
WIEDZA
Przestrzega zasad moralnych, etycznych. Darzy szacunkiem współpracowników, pacjentów. Współpraca oparta na uczciwości i wzajemnym
W1
K_W17
poszanowaniu.
W2

Swobodnie porusza się w obszarze wiedzy związanej z niepełnosprawnością, w pełni rozumie nomenklaturę dotyczącą rehabilitacji medycznej.

K_W22

W3

Wie kto jest twórcą polskiej rehabilitacji medycznej, zna jakie były jej początki w kraju i Europie, na świecie.

K_W24

W4

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawne w kontekście prawa wynalazczego i autorskiego.

K_W27

W5

Zna i potrafi interpretować zasady etyczne obowiązujące w badaniach naukowych oraz w podejmowaniu decyzji i działań.

K_W28

UMIEJĘTNOŚCI
U1

Potrafi analizować wyniki oraz ocenić przydatność różnych badań aparaturowych dla doboru środków fizjoterapii oraz kontroli wyników

K_U04

U2

Potrafi programować aktywność ruchową adaptacyjną w rehabilitacji kompleksowej i podtrzymywaniu sprawności osób z różnymi dysfunkcjami.

K_U09

U3

Potrafi formułować problemy badawcze, konstruować i dobierać adekwatne metody oraz techniki badawcze do pozyskiwania danych.

K_U13

U4

Potrafi krytycznie interpretować informacje z piśmiennictwa oraz wyciągać wnioski z badań naukowych.

K_U15

U5

Posiada poszerzoną wiedzę z podstaw statystyki na potrzeby pracy naukowej.

K_U17

KOMPETENCJE
K1

Potrafi inicjować prace badawcze w zespole oraz organizować proces uczenia się.

K_K01

K2

Potrafi przestrzegać zasad etycznych obowiązujących w badaniach naukowych i w pracach autorskich.

K_K07

K3

Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność.

K_K08

K4

Potrafi formułować opinie dotyczące różnorodnych aspektów działalności fizjoterapeutycznej.

K_K09

K5

Potrafi uargumentować słuszność prowadzenia „zdrowego trybu życia” oraz przyczynia się do propagowania działań prozdrowotnych.

K_K10

KRYTERIA I METODY OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Ocena napisanej pracy magisterskiej.
Obrona pracy magisterskiej.
Kryterium oceny - wpływu (innowacyjności, rzetelności)
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione przedmiotowe efekty kształcenia.
METODY I FORMY REALIZACJI PRZEDMIOTU:
Seminarium magisterskie - spotkania indywidualne ze studentami.
Studium przypadku;
Instruowanie;
Przegląd piśmiennictwa: polskiego, zagranicznego.
TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Spotkania w kolejnych etapach przygotowywania projektu: Omówienie wymagań pisania pracy magisterskiej, dostępnych na stronie uczelni. Omówienie propozycji
badań. Nadzorowanie dobierania zgodnego z tematem pracy piśmiennictwa. Omówienie metodyki przeprowadzenia badań. Omówienie wyników. Omawianie na bieżąco
przygotowywanych przez studenta poszczególnych części pracy.
FORMA ZALICZENIA:

Egzamin

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
AKTYWNOŚĆ STUDENTA

Obciążenie studenta

Samodzielne studiowanie tematyki seminarium
Udział w seminarium
Kompletowanie (zapoznawanie się) odpowiedniego piśmiennictwa
Pisanie pracy magisterskiej
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

100 godz.
50 godz.
70 godz.
80 godz.
252 godz.
15 ECTS

Opracował kartę przedmiotu: dr Wojciech Skrobot

