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Terminarz praktyk zawodowych 
 na rok akademicki 2011/ 2012  

dla kierunku fizjoterapia : 
 
 

Rok  Semestr Liczba godzin  Termin Miejsce 
odbywania 

praktyk 
I R 
którzy 
rozpoczęli 
studia 3 
październi
ka 2011 
roku. 

2 160 godzin 
w formie 
ciągłej 
„wakacyjnej”  

w przypadku studiów 
stacjonarnych/ 
niestacjonarnych w 
formie ciągłej od 2 
lipca 2012 roku do 14 
września 2012 roku. 

gabinety, 
przychodnie, 
oddziały, 
zakłady 
realizujące 
świadczenia 
medyczne 

R II 
którzy 
rozpoczęli 
studia 1 
październi
ka 2010 
roku 

3 120 godzin 
– praktyka 
śródsemestra
lna  

w przypadku studiów 
stacjonarnych/ 
niestacjonarnych - w 
wybranym dniu 
tygodnia w terminie od 
3 października 2011 
roku do 25 stycznia 
2012 roku 
 

gabinety, 
przychodnie, 
oddziały, 
zakłady 
realizujące 
świadczenia 
medyczne 

R II 
którzy 
rozpoczęli 
studia 1 
październi
ka 2010 
roku 

4 240 godzin 
– praktyka 
śródsemestra
lna oraz w 
formie ciągłej 
„wakacyjnej”  
 
 
 
 
 
 

w przypadku studiów 
stacjonarnych/niestacjo
narnych - w wybranym 
dniu tygodnia oraz w 
formie ciągłej 
„wakacyjnej” w 
terminie od 13 lutego 
2012 roku do 14 
września 2012 roku 
UWAGA  student ma moŜliwość 
realizacji praktyki we 
wcześniejszym terminie pod 
warunkiem, Ŝe zaliczył całą 
praktykę z semestru 3. 
 

gabinety, 
przychodnie, 
oddziały, 
zakłady 
realizujące 
świadczenia 
medyczne 

RIII 
którzy 
rozpoczęli 

5 160 godzin 
praktyka 
śródsemestra

w przypadku studiów 
stacjonarnych 
/niestacjonarnych- w 

gabinety, 
przychodnie, 
oddziały, 
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studia 1 
październi
ka 2009 
roku 

lna wybranym dniu 
tygodnia w terminie od 
3 października 20101 
roku do 25 stycznia 
2012 roku 
UWAGA  student ma moŜliwość 
realizacji praktyki we 
wcześniejszym terminie pod 
warunkiem, Ŝe zaliczył całą 
praktykę z semestru 4. 

zakłady 
realizujące 
świadczenia 
medyczne 

RIII 
którzy 
rozpoczęli 
studia 1 
październi
ka 2009 
roku 

6 240 godzin 
praktyka 
śródsemestra
lna 

w przypadku studiów 
stacjonarnych/niestacjo
narnych- w wybranym 
dniu tygodnia w 
terminie od 13 lutego 
2012  roku do 12 
czerwca 2012 roku 
UWAGA  student ma moŜliwość 
realizacji praktyki we 
wcześniejszym terminie pod 
warunkiem, Ŝe zaliczył całą 
praktykę z semestru 5. 

oddziały 
szpitalne i 
sanatoryjne o 
danym 
profilu, 

 


