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STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
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Streszczenie
Wst¥p i cel. Najbardziej charakterystycznym elementem systemu kszta¨cenia Þzjoterapeutów w Polsce jest nauczanie studentów w uczelniach o róŞnych proÞlach: medycznym (PM), sportowym (PWF) i niezwi zanych z ww. proÞlem (IP). Absolwenci studiów zawodowych mog kontynuowaø kszta¨cenie w uczelni, w której uzyskali dyplom licencjata,
w innej uczelni o tym samym proÞlu lub teŞ mog podejmowaø kszta¨cenie w uczelni
o innym proÞlu. Celem pracy by¨a ocena satysfakcji ze studiowania studentów II roku
studiów II stopnia, którzy po ukoĬczeniu studiów I stopnia w uczelni IP kontynuowali
kszta¨cenie w uczelni PM lub PWF.
Materia© i metody. Zbadano 502 studentów: 210 ukoĬczy¨o studia I stopnia w uczelni IP
i rozpocz¤¨o kszta¨cenie na studiach II stopnia w PM (IP-PM) oraz 292 ukoĬczy¨o studia
I stopnia w uczelni IP i rozpocz¤¨o kszta¨cenie na studiach II stopnia w uczelni PWF (IPPWF). Dobrowolne, anonimowe badania ankietowe nie wymaga¨y zgody Komisji Biotycznej WUM. Kwestionariusz skonstruowany samodzielnie, 74 pytania, STATISTICA 10.0,
test U Manna-Whitneya (p < 0,05).
Wyniki. Zmiana proÞlu kszta¨cenia wp¨yn¤¨a na zadowolenie ze studiowania: studenci
IP-PM cz¤Ŀciej niŞ IP-PWF deklarowali, Şe ponownie zdecydowaliby si¤ na studia w wybranej uczelni (p < 0,038), a studia spe¨ni¨y ich oczekiwania (p < ,000). ProÞl kszta¨cenia
wp¨ywa¨ na opinie na temat proÞlu uczelni, w której powinno si¤ odbywaø kszta¨cenie, oraz
czasu trwania studiów, nie wp¨ywa¨ natomiast na opinie na temat programów kszta¨cenia.
W badanej grupie zmiana proÞlu kszta¨cenia nie wp¨yn¤¨a na poziom samooceny kompetencji zawodowych.
Wnioski.
1. Ze wzgl¤du na fakt, Şe zdecydowana wi¤kszoĿø absolwentów studiów zawodowych
kontynuuje kszta¨cenie na studiach II stopnia w tej samej uczelni lub w uczelni o tym
samym proÞlu kszta¨cenia, naleŞy przekazywaø studentom obiektywne informacje
na temat moŞliwoĿci zmiany proÞlu dalszego kszta¨cenia i p¨yn cych z niej korzyĿci
dla jakoĿci kszta¨cenia w danej dziedzinie studiów.
2. Ze wzgl¤du na fakt, Şe zawód Þzjoterapeuty jest zawodem medycznym, naleŞy rzetelnie informowaø kandydatów na studia o korzyĿciach wynikaj cych z podejmowania
kszta¨cenia w uczelniach medycznych na kierunku Þzjoterapia. Dotyczy to szczególnie absolwentów studiów zawodowych (studiów I stopnia) na kierunku Þzjoterapia,
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3.

4.

którzy ukoĬczyli uczelnie sportowe i uczelnie niezwi zane tradycyjnie z kszta¨ceniem
Þzjoterapeutów, tzw. uczelnie o innym proÞlu kszta¨cenia – IP.
Bez wzgl¤du na proÞl kszta¨cenia kandydaci na studia II stopnia powinni byø rzetelnie informowani na temat celu kszta¨cenia podczas studiów magisterskich oraz zach¤cani do analizy programów studiów II stopnia w uczelniach, w których zamierzaj
podejmowaø dalsze kszta¨cenie.
W celu doskonalenia jakoĿci kszta¨cenia Þzjoterapeutów w Polsce uzasadniona wydaje si¤ byø próba po¨ czenia kszta¨cenia klinicznego w uczelniach o proÞlu medycznym z baz dydaktyczn oraz kadr specjalistów z zakresu przedmiotów zawodowych, któr dysponuj uczelnie sportowe, od lat kszta¨c ce Þzjoterapeutów
w Polsce.

S©owa kluczowe: satysfakcja, proÞl kszta¨cenia, zmiana, absolwenci, studia zawodowe,
studia II stopnia.

Wst¥p
Obowi zuj cy w Polsce system kszta¨cenia Þzjoterapeutów podczas studiów
dwustopniowych (studia I stopnia: 3 lata i studia II stopnia: 2 lata), z pewnymi
róŞnicami dotycz cymi d¨ugoĿci trwania studiów zawodowych (w wi¤kszoĿci
krajów europejskich – 4 lata), czasu trwania studiów II stopnia, d¨ugoĿci trwania
roku akademickiego i semestrów, liczby tygodni dydaktycznych itd., obowi zuje
równieŞ, zgodnie z za¨oŞeniami procesu boloĬskiego, w wi¤kszoĿci krajów Europy [1, 2, 3]. Najbardziej charakterystycznym elementem systemu kszta¨cenia
Þzjoterapeutów w Polsce jest nauczanie studentów w uczelniach o róŞnych proÞlach kszta¨cenia [3–7].
Obecnie kszta¨cenie Þzjoterapeutów odbywa si¤ w trzech typach uczelni:
uczelniach medycznych (PM), uczelniach wychowania Þzycznego (PWF) oraz
uczelniach niezwi zanych dotychczas z kszta¨ceniem na kierunkach medycznych ani na kierunkach wychowania Þzycznego (IP) [3–7].
ProÞle kszta¨cenia w wyŞej wymienionych uczelniach róŞni si¤ znacznie
m.in.: tradycjami nauczania, jakoĿci kadry nauczaj cej i róŞnymi sposobami
spojrzenia na nauczan dziedzin¤. Wymienione wyŞej typy uczelni róŞni si¤
równieŞ cz¤sto dost¤pnoĿci do kontaktów z wysoko kwaliÞkowan kadr naukow , dost¤pem do nowoczesnych narz¤dzi badawczych, know-how itd. Nie
wszystkie uczelnie umoŞliwiaj kontynuacj¤ kszta¨cenia na studiach II stopnia
oraz podj¤cie studiów doktoranckich [3–7].
Ze wzgl¤du na to, Şe kszta¨cenie na studiach II stopnia moŞe odbywaø si¤
w róŞnych typach uczelni, absolwenci studiów zawodowych mog kontynuowaø
kszta¨cenie w uczelni, w której uzyskali dyplom licencjata, w innej uczelni o tym
samym proÞlu lub teŞ mog podejmowaø kszta¨cenie w uczelni o innym proÞlu
niŞ proÞl kszta¨cenia, w której zdobyli tytu¨ licencjata. Z punktu widzenia pog¨¤biania wiedzy o danej dziedzinie zasadna wydaje si¤ zmiana proÞlu kszta¨cenia
po ukoĬczeniu studiów I stopnia. Zmiana proÞlu kszta¨cenia moŞe dawaø moŞliwoĿø spojrzenia na dan dziedzin¤ z innej perspektywy i pokazywaø zarówno
jej nowe moŞliwoĿci, jak i ograniczenia.
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Ani w dost¤pnym, polskim piĿmiennictwie, ani w Şadnych dost¤pnych Ŝród¨ach statystycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŞszego, Ministerstwa
Zdrowia, danych Konsultanta Krajowego w dziedzinie Þzjoterapii czy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii nie opublikowano dotychczas danych dotycz cych
zmiany proÞlu dalszego kszta¨cenia przez studentów po ukoĬczeniu studiów
I stopnia, dlatego teŞ prezentowane w niniejszej pracy wyniki badaĬ maj charakter nowatorski.

Cel pracy
Ocena satysfakcji ze studiowania w grupie studentów II roku studiów II stopnia na kierunku Þzjoterapia, którzy po ukoĬczeniu studiów I stopnia i uzyskaniu
tytu¨u zawodowego licencjata w uczelni IP kontynuowali kszta¨cenie w uczelni
o proÞlu medycznym lub sportowym.

Materia©
Wed¨ug danych Ministerstwa Zdrowia z 2 lipca 2009 roku limit przyj¤ø na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Þzjoterapia w 21 polskich,
akredytowanych uczelniach wyniós¨ ¨ cznie 3733 studentów [8].
Zaproszenie do udzia¨u w badaniach wys¨ano do wszystkich polskich,
akredytowanych uczelni, kszta¨c cych studentów na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych II stopnia – ¨ cznie 21 uczelni [8].
W badaniach udzia¨ wzi¤¨o 1942 studentów II roku studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych II stopnia, czyli 52% wszystkich studentów przyj¤tych na studia
II stopnia, co zapewnia reprezentatywnoĿø badanej grupy.
Studenci reprezentowali 17 polskich uczelni. W badaniach udzia¨ wzi¤¨o
8 uczelni medycznych (712 studentów PM), 4 uczelnie o proÞlu sportowym (534
studentów PWF) oraz 5 uczelni o innym niŞ medyczny i sportowy proÞlu kszta¨cenia (696 studentów IP). ľredni odsetek zwrotu ankiet wyniós¨: 53% (min. 27%;
max. 100%).
Po uwzgl¤dnieniu kryterium wy¨ czenia z badaĬ, którym by¨o posiadanie
dyplomu technika Þzjoterapii (342 osoby, 17%), do ostatecznej analizy statystycznej wyników zakwaliÞkowano ¨ cznie 1600 studentów: 570 PM, 464 PWF
oraz 566 IP.
W badaniach udzia¨ wzi¤¨y 1232 kobiety (77%) oraz 368 m¤Şczyzn (23%).
ľrednia wieku badanej grupy wynios¨a 21 lat (SD = 10,64; min. 23; max. 50).
Badane grupy studentów nie róŞni¨y si¤ istotnie pod wzgl¤dem wieku i p¨ci
(Ȥ2 = 56,231; p < 0,751).
Zdecydowana wi¤kszoĿø badanych – 72% – ukoĬczy¨a studia I stopnia
w 2009 roku, a studia II stopnia rozpocz¤¨a bezpoĿrednio po uzyskaniu dyplomu
licencjata (lata studiów II stopnia: 2009/2010–2010/2011).
W tej samej uczelni, w której ukoĬczy¨o studia I stopnia, podj¤¨o studia 736
(45%) badanych studentów, 864 (54%) osoby podj¤¨y studia w innej uczelni.
W badanej grupie najwi¤ksza liczba studentów reprezentuj cych uczelnie
o wszystkich analizowanych proÞlach kszta¨cenia: PM, PWF i IP kontynuowa¨a
kszta¨cenie w tej samej uczelni, w której otrzyma¨a dyplom zawodowy licencjata
34
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Þzjoterapii: 55% PM, 30% PWF oraz 62% IP. Ponadto w badanej grupie proÞl
uczelni po ukoĬczeniu studiów I stopnia zmieniali najcz¤Ŀciej absolwenci IP –
60% absolwentów wybra¨o PWF, 36% – PM.
W tabeli 1 przedstawiono szczegó¨owo odsetkowy udzia¨ absolwentów studiów I stopnia koĬcz cych studia w uczelniach o róŞnych proÞlach kszta¨cenia
w badanej grupie studentów studiów II stopnia na kierunku Þzjoterapia.
Tabela 1. Udzia¨ absolwentów studiów I stopnia reprezentuj cych uczelnie o róŞnych
proÞlach w badanej grupie studentów studiów II stopnia

Lp.

1.

2.

3.

ProÞl uczelni
Studia II
stopnia

ProÞl uczelni
Studia I stopnia

Liczba
studentów

PM (ta sama uczelnia)

318 (55%)

Liczba studentów

PM

PWF

IP

570

464

566

PM (inna uczelnia)
PWF
IP

9 (1%)
210 (36%)

PWF (ta sama uczelnia)

141 (30%)

PWF (inna uczelnia)

7 (1%)

PM
IP

24 (5%)
292 (62%)

IP (ta sama uczelnia)

352 (62%)

IP (inna uczelnia)

195 (34%)

PM
PWF
PM
PWF
IP

33 (5%)

13 (2%)
6 (1%)

– uczelnie medyczne
– uczelnie sportowe
– inne uczelnie

Kryterium w¨ czenia do badaĬ prezentowanych w niniejszej pracy by¨a zmiana proÞlu dalszego kszta¨cenia podczas studiów II stopnia po ukoĬczeniu studiów
zawodowych i uzyskaniu tytu¨u zawodowego licencjata. Do grupy badanej zakwaliÞkowano ostatecznie 502 studentów: 210 studentów, którzy ukoĬczyli studia
I stopnia w uczelni typu IP i rozpocz¤li kszta¨cenie na studiach II stopnia
w uczelni medycznej (PM), oraz 292 studentów, którzy ukoĬczyli studia I stopnia
w uczelni typu IP i rozpocz¤li kszta¨cenie na studiach II stopnia w uczelni sportowej (PWF).
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Metody
Badania prowadzone by¨y w ramach Mi¤dzynarodowego Projektu Badawczego
„Wp¨yw cykli kszta¨cenia studentów Þzjoterapii na kszta¨towanie si¤ ich postaw
zawodowych” (www.projekt-fizjoterapia.wum.edu.pl) [3–7].
Badania doÞnansowane by¨y z Grantu „M¨odego Naukowca” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Ocena wp¨ywu treĿci kszta¨cenia w uczelniach
o róŞnych proÞlach na kszta¨towanie si¤ postaw zawodowych studentów studiów II-go stopnia kierunku Fizjoterapia”, przyznanego na 2012 rok w ramach
badaĬ w¨asnych prowadzonych w ramach projektów badaĬ naukowych i prac
rozwojowych s¨uŞ cych rozwojowi m¨odych naukowców (NZD/PM/41/11).
Dobrowolne, anonimowe badania ankietowe przeprowadzono podczas zaj¤ø dydaktycznych przez koordynatorów Projektu reprezentuj cych poszczególne uczelnie, pod koniec semestru letniego (kwiecieĬ/maj) roku akademickiego
2010/2011. Ze wzgl¤du na obszar badaĬ oraz grup¤ badan nie istnia¨a koniecznoĿø uzyskania zgody Komisji Biotycznej WUM na ich przeprowadzenie.
Kwestionariusz ankiety zosta¨ skonstruowany samodzielnie i sk¨ada¨ si¤
z 74 pytaĬ: zamkni¤tych, pó¨otwartych, otwartych, z uszeregowaniem odpowiedzi oraz oceny podanych w ankiecie zagadnieĬ w podanej skali (2–5).
Kwestionariusz dotyczy¨ pi¤ciu obszarów tematycznych: 1) motywacji do
podj¤cia studiów II stopnia, 2) satysfakcji ze studiowania, 3) podejmowania
pracy w zawodzie podczas studiów, 5) planów studentów dotycz cych podejmowania pracy zawodowej oraz 5) profesjonalizacji do zawodu Þzjoterapeuty
podczas studiów II stopnia.
Wi¤kszoĿø pytaĬ zawartych w kwestionariuszu to pytania, które zawarte by¨y równieŞ w ankiecie przeprowadzonej w ramach I etapu badaĬ w 2006
i 2009 roku [9–14].

Analiza statystyczna uzyskanych wyników
Analiz¤ statystyczn uzyskanych wyników przeprowadzono w programie STATISTICA 10.0. (licencja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) [15]. Ze
wzgl¤du na charakter analizowanych danych (dane jakoĿciowe), brak rozk¨adu
normalnego analizowanych danych (test Shapiro-Wilka: p > 0,05) oraz fakt, Şe
w badaniach porównywano dwie grupy: studentów studiuj cych w uczelni PM
i PWF, wykorzystano nieparametryczny test U Manna-Whitneya. Za istotny statystycznie przyj¤to poziom p < 0,05.

Wyniki
W badanej grupie studentów studiów II stopnia zmiana proÞlu kszta¨cenia wp¨yn¤¨a na zadowolenie ze studiowania. Studenci IP-PM istotnie cz¤Ŀciej niŞ studenci IP-PWF deklarowali, Şe ponownie zdecydowaliby si¤ na studia II stopnia
w wybranej uczelni (p < 0,038), a studia spe¨ni¨y ich oczekiwania (p < ,000)
(Tabela 2).
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Tabela 2. Satysfakcja ze studiowania w grupie studentów II roku studiów II stopnia na
kierunku Þzjoterapia
Lp.

1.
2.
3.

Pytanie
Czy wybra¨aby Pani/
tak
wybra¨by Pan ponownie nie
studia na kierunku
nie wiem
fizjoterapia?
Wybra¨abym/wybra¨bym ponownie studia II stopnia
w tej Uczelni
W jakim stopniu studia II stopnia na kierunku
fizjoterapia spe¨ni¨y Pani/Pana oczekiwania?

IP
-PM
60
15

IP
-PWF
43
23

23

31

98

93

0,038

3,83

3,50

,000

p

0,021

IP-PM – grupa studentów, którzy po ukoĬczeniu studiów I stopnia w uczelni IP rozpocz¤li studia II stopnia
w uczelni PM
IP-PWF – grupa studentów, którzy po ukoĬczeniu studiów I stopnia w uczelni IP rozpocz¤li studia II stopnia
w uczelni PWF
p – poziom istotnoĿci statystycznej róŞnic pomi¤dzy grupami

W badanej grupie studentów proÞl kszta¨cenia wp¨ywa¨ na opinie studentów
na temat proÞlu uczelni, w której powinno si¤ odbywaø kszta¨cenie Þzjoterapeutów oraz czasu trwania studiów II stopnia. ProÞl nie wp¨ywa¨ natomiast na opinie
studentów na temat programów kszta¨cenia podczas studiów II stopnia. Szczegó¨owe opinie studentów na temat programów kszta¨cenia przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Opinie o programach kszta¨cenia w grupie studentów studiów II stopnia na
kierunku Þzjoterapia reprezentuj cych uczelnie o róŞnych proÞlach kszta¨cenia
Lp.

Pytanie

IP
-PM

IP
-PWF

p

1.

UwaŞam, Şe kszta¨cenie
na kierunku fizjoterapia
powinno si¤ odbywaø:

– w uczelniach medycznych
– w uczelniach sportowych
– w uczelniach o dowolnym
proÞlu

73
16
11

61
35
4

,000

2.

Wed¨ug mnie studia
II stopnia na kierunku
Þzjoterapia powinny trwaø:

– d¨uŞej
– krócej
– tyle samo czasu, ile trwaj obecnie
– nie mam zdania

6
9
71
11

10
13
69
6

0,183

3.

Nie analizowa¨am/-¨em programu studiów II stopnia w uczelni,
w której planowa¨am/-¨em podj ø studia

60

61

0,631

za ma¨a

60

55

odpowiednia

27

27

za krótki

68

55

odpowiedni

20

29

4.

5.

UwaŞam, Şe liczba
godzin zaj¤ø
praktycznych podczas
studiów II stopnia
w mojej uczelni by¨a:
UwaŞam, Şe czas
bezpoĿredniego
kontaktu z pacjentem
podczas zaj¤ø
klinicznych podczas
studiów II stopnia
w mojej uczelni by¨:
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6.

UwaŞam, Şe
w programie nauczania
podczas studiów II
stopnia w mojej uczelni
by¨o za ma¨o treĿci
kszta¨cenia w zakresie:

fizykoterapii
kinezyterapii
terapii manualnej
masaŞu
metod specjalnych Þzjoterapii
medycyny Þzykalnej
i balneoklimatologii
diagnostyki funkcjonalnej
i programowania rehabilitacji
protetyki i ortotyki
adaptacyjnej aktywnoĿci
ruchowej
sportu osób
niepe¨nosprawnych

79
58
39
56
57

83
58
31
65
51

0,229
0,940
0,061
0,045
0,950

95

95

0,923

51

79

,000

88

85

0,390

87

89

0,515

90

88

0,574

IP-PM – grupa studentów, którzy po ukoĬczeniu studiów I stopnia w uczelni IP rozpocz¤li
studia II stopnia w uczelni PM
IP-PWF – grupa studentów, którzy po ukoĬczeniu studiów I stopnia w uczelni IP rozpocz¤li
studia II stopnia w uczelni PWF
p – poziom istotnoĿci statystycznej róŞnic pomi¤dzy grupami

W badanej grupie studentów studiów II stopnia zmiana proÞlu kszta¨cenia
nie wp¨yn¤¨a na poziom samooceny kompetencji zawodowych. Tylko oko¨o
50% badanych deklarowa¨o przygotowanie do podejmowania pracy w zawodzie: wi¤ksza grupa studentów IP-PM – jednakŞe róŞnice pomi¤dzy studentami
reprezentuj cymi róŞne uczelnie nie by¨y istotne statystycznie (p=NS).
W przypadku analizowanych kompetencji ogólnozawodowych nie by¨o róŞnic
pomi¤dzy studentami IP-PWF i IP-PM. Analiza samooceny kompetencji studentów
w wybranych dziedzinach klinicznych równieŞ nie wykaza¨a istotnych statystycznie róŞnic pomi¤dzy studentami IP-PM i IP-PWF, jednakŞe studenci IP-PM ocenili si¤ nieznacznie wyŞej. W obszarze kompetencji ĿciĿle zawodowych
(kinezyterapia, Þzykoterapia, masaŞ) poziom samooceny studentów PM i PWF
nie róŞni¨ si¤ istotnie statystycznie. Jedynie w trzech analizowanych obszarach:
protetyki i ortotyki, adaptacyjnej aktywnoĿci ruchowej oraz sportu osób niepe¨nosprawnych studenci IP-PWF istotnie wyŞej niŞ studenci IP-PM ocenili swoje
kompetencje zawodowe (Tabela 4).
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Tabela 4. Samoocena kompetencji zawodowych badanej grupy studentów studiów II
stopnia na kierunku Þzjoterapia
Lp.

1.

2.

3.

4.

Pytanie
Czy czuje si¤ Pani/Pan
przygotowana/przygotowany
do podj¤cia pracy
w zawodzie fizjoterapeuty?

Prosz¤ oceniø swoje
przygotowanie zawodowe
w podanych obok
obszarach*:

Prosz¤ oceniø swoje
przygotowanie zawodowe
w podanych obok
obszarach*:

Prosz¤ oceniø swoje
przygotowanie zawodowe
w podanych obok
obszarach*:

IP
-PM

IP
-PWF

p

tak

55

43

nie

16

20

nie wiem

28

34

4,83

4,51

0,704

4,69

4,32

0,493

3,32

3,28

0,300

3,92

3,53

0,747

4,61

4,08

0,621

3,49

3,27

0,676

3,96

3,91

0,096

umiej¤tnoĿø komunikacji
z pacjentem
umiej¤tnoĿø komunikacji
z innymi cz¨onkami
personelu medycznego
umiej¤tnoĿø pos¨ugiwania
si¤ specjalistycznym
j¤zykiem obcym
umiej¤tnoĿø udzielenia
specjalistycznej pomocy
przedlekarskiej
kondycja fizyczna potrzebna
do pracy fizjoterapeuty
przygotowanie do podj¤cia
pracy naukowej
umiej¤tnoĿø poszukiwania
aktualnej wiedzy na temat
najnowszych metod
fizjoterapeutycznych

0,108

umiej¤tnoĿø zorganizowania
ergonomicznego miejsca
pracy
fizykoterapia
kinezyterapia
terapia manualna
masaŞ
ortopedia
neurologia
kardiologia
pediatria
reumatologia
geriatria
medycyna sportowa

4,00

3,96

0,491

3,93
4,16
3,61
4,27
3,74
3,78
3,70
4,06
3,63
3,96
3,43

3,88
4,08
3,15
4,16
3,70
3,65
3,54
3,44
3,55
3,76
3,50

0,569
0,098
0,142
0,173
0,266
0,663
0,944
0,915
0,217
0,367
0,638

metody specjalne fizjoterapii

3,35

3,51

0,192

3,62

4,04

0,912

3,45

4,13

0,882

medycyna fizykalna
i balneoklimatologia
diagnostyka funkcjonalna
i programowanie rehabilitacji
protetyka i ortotyka
adaptacyjna aktywnoĿø
ruchowa
sport osób
niepe¨nosprawnych

3,36

3,70

0,029

3,59

3,87

0,013

3,72

3,94

0,042

* – ocena w skali od 2 (ocena najniŞsza) do 5
IP-PM – grupa studentów, którzy po ukoĬczeniu studiów I stopnia w uczelni IP rozpocz¤li
studia II stopnia w uczelni PM
IP-PWF – grupa studentów, którzy po ukoĬczeniu studiów I stopnia w uczelni IP rozpocz¤li
studia II stopnia w uczelni PWF
p – poziom istotnoĿci statystycznej róŞnic pomi¤dzy grupami
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Dyskusja
W dost¤pnym Ŀwiatowym piĿmiennictwie (Pubmed/MEDLINE, SCOPUS, EMBASE) nie odnaleziono publikacji dotycz cych podejmowania kszta¨cenia
na studiach II stopnia przez absolwentów studiów zawodowych. Prawdopodobnie
wynika to z faktu, Şe w wi¤kszoĿci krajów Europy i Ŀwiata niewielka liczba absolwentów studiów zawodowych kontynuuje kszta¨cenie podczas studiów magisterskich [4, 7]. W badaniach prowadzonych przez autorów niniejszej pracy w ramach
Mi¤dzynarodowego Projektu Badawczego „Wp¨yw cykli kszta¨cenia studentów
Fizjoterapii na kszta¨towanie si¤ ich postaw zawodowych” polscy studenci studiów
I stopnia istotnie cz¤Ŀciej deklarowali ch¤ø podejmowania studiów II stopnia niŞ ich
koledzy z innych krajów europejskich [4, 7]. W porównaniu do 58% polskich studentów deklaruj cych ch¤ø podejmowania kszta¨cenia na studiach II stopnia tylko
13% studentów z Hiszpanii, 8% z Turcji, 4% z §otwy i 8% studentów z Wielkiej
Brytanii mia¨o podobne plany [4, 7].
W piĿmiennictwie polskim jedyne prowadzone dotychczas analizy postaw zawodowych studentów reprezentuj cych uczelnie o róŞnych proÞlach kszta¨cenia
to wyniki badaĬ publikowane przez autorów niniejszej pracy [5–7, 9–14]. Badania te dotyczy¨y zmian postaw zawodowych podczas studiów I stopnia w tej
samej uczelni oraz porównaĬ postaw studentów pomi¤dzy studentami reprezentuj cymi róŞne uczelnie [5–7, 9–14]. Badane dotychczas grupy studentów
nie zmienia¨y jednak proÞlu kszta¨cenia podczas studiów. Badania prezentowane w niniejszej pracy, dotycz ce satysfakcji ze studiowania w grupie studentów
studiów II stopnia na kierunku Þzjoterapia, zmieniaj cych proÞl kszta¨cenia po
studiach zawodowych, maj charakter nowatorski, w skali zarówno krajowej, jak
i europejskiej.
ProÞl kszta¨cenia wp¨yn ¨ na satysfakcj¤ ze studiowania w grupie studentów,
którzy po ukoĬczeniu studiów zawodowych zmienili proÞl uczelni. Studenci wybieraj cy uczelnie medyczne (IP-PM) istotnie cz¤Ŀciej deklarowali, Şe wybraliby studia
na kierunku Þzjoterapia w wybranej uczelni oraz wyŞej ocenili zadowolenie ze
studiów II stopnia niŞ studenci kontynuuj cy kszta¨cenie w uczelniach sportowych (IP-PWF). JednoczeĿnie równieŞ wi¤kszoĿø studentów studiów II stopnia
bez wzgl¤du na proÞl kszta¨cenia deklarowa¨a, Şe kszta¨cenie powinno odbywaø
si¤ w uczelniach medycznych.
Zdaniem autorów ze wzgl¤du na fakt, Şe zawód Þzjoterapeuty jest zawodem
medycznym, uzyskane wyniki nie s zaskakuj ce. NaleŞy pami¤taø, Şe absolwenci studiów zawodowych IP w badaniach prowadzonych w 2009 roku [13]
zwracali uwag¤ na zbyt ma¨ liczb¤ godzin zaj¤ø z przedmiotów klinicznych i niewystarczaj cy czas kontaktu z pacjentem podczas studiów – kluczowe w kszta¨ceniu przysz¨ych Þzjoterapeutów [13]. Byø moŞe podj¤cie przez nich studiów
II stopnia w uczelni tradycyjnie kszta¨c cej studentów kierunków medycznych
i zwi zanych z naukami o zdrowiu i przekazane im podczas studiów magisterskich treĿci kszta¨cenia uzupe¨ni¨y w satysfakcjonuj cym stopniu wiedz¤ uzyskan w IP podczas studiów I stopnia. Sytuacja ta natomiast nie dotyczy¨a tej
grupy absolwentów IP, którzy kontynuowali kszta¨cenie w PWF. Byø moŞe niewystarczaj ce podczas studiów I stopnia, zdaniem studentów IP, treĿci kszta¨cenia
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z przedmiotów zawodowych oraz klinicznych [13] nie zosta¨y wystarczaj co
uzupe¨nione podczas studiów magisterskich w PWF.
ProÞl kszta¨cenia nie mia¨ natomiast w badanej grupie wp¨ywu na opinie studentów na temat organizacji studiów II stopnia. Zarówno studenci IP-PM, jak i IP-PWF deklarowali, Şe czas trwania studiów, liczba godzin praktycznych i kontaktu
z pacjentem s niewystarczaj ce. Badani studenci prezentowali równieŞ podobne opinie na temat przedmiotów zawodowych zawartych w programie studiów
II stopnia. Uzyskane wyniki nie s zaskakuj ce, gdyŞ w przypadku studiów na
kierunkach medycznych, np. na kierunku Þzjoterapia, gdzie studia maj proÞl
praktyczny, zdaniem autorów, bez wzgl¤du na liczb¤ godzin przeznaczon na
zaj¤cia praktyczne i kontakt z pacjentem liczba ta nie b¤dzie, wed¨ug studentów, nigdy wystarczaj ca. Warto natomiast podkreĿliø, Şe studia II stopnia nie
s studiami zawodowymi – studenci uzyskuj zawód wraz z uzyskaniem dyplomu licencjata [5–7, 9–14]. Programy studiów II stopnia przewidziane s do pog¨¤biania kompetencji ogólnozawodowych, takich tak: zarz dzanie zespo¨em,
przygotowanie do pracy naukowej itd.
Ponadto warto równieŞ podkreĿliø, iŞ mimo tego, Şe studenci nie byli usatysfakcjonowani programem kszta¨cenia przed rozpocz¤ciem studiów II stopnia,
deklarowali jednoczeĿnie, Şe nie analizowali tego programu przed ich podj¤ciem.
W zwi zku z tym juŞ podczas studiów I stopnia naleŞy rzetelnie informowaø
studentów o celu kszta¨cenia podczas studiów II stopnia. JednakŞe, zdaniem
autorów, w Ŀwietle wyników badaĬ prowadzonych w latach 2006 i 2009 [5–7,
9–14] studenci bez wzgl¤du na proÞl uczelni czy zadowolenie ze studiowania
od pocz tku studiów I stopnia planuj podj¤cie studiów magisterskich [5–7,
9–14]. Wynika to, jak juŞ wielokrotnie podkreĿlano, z faktu, Şe w Polsce tradycyjnie studia wyŞsze by¨y studiami 5-letnimi i koĬczy¨y si¤ uzyskaniem tytu¨u magistra. Studia na kierunku rehabilitacja ruchowa, prowadzone w uczelniach wychowania Þzycznego, równieŞ by¨y studiami 5-letnimi. Wprowadzony
w Polsce, zgodny z procesem boloĬskim, podzia¨ na studia dwustopniowe jest
wci Ş podzia¨em nowym, niezgodnym z wieloletnim systemem kszta¨cenia
wyŞszego w Polsce, dlatego, zdaniem autorów, uznanie ukoĬczenia studiów
I stopnia za ukoĬczenie studiów wyŞszych b¤dzie wymaga¨o czasu.
W badanej grupie studentów proÞl kszta¨cenia nie wp¨yn ¨ na poziom samooceny w zakresie kompetencji ogólnych i zawodowych. Wed¨ug autorów niepokoj cy jest fakt, Şe jedynie mniej wi¤cej po¨owa studentów deklaruje, Şe czuje si¤
przygotowana do podj¤cia pracy w zawodzie, a oko¨o 20% deklaruje nieprzygotowanie. Byø moŞe jednym z czynników uzasadniaj cych taki stan rzeczy jest
fakt, Şe znaczna grupa absolwentów studiów zawodowych rozpocz¤¨a prac¤
w wybranym zawodzie i negatywnie zweryÞkowa¨a poziom swojej wiedzy i umiej¤tnoĿci bezpoĿrednio podczas pracy z pacjentem. Nie jest to jednak zgodne
z faktem, Şe studenci wysoko ocenili kompetencje ogólne, takie jak umiej¤tnoĿø
komunikacji z pacjentem i innymi cz¨onkami zespo¨u lecz cego, umiej¤tnoĿø
zorganizowania ergonomicznego miejsca pracy, jak równieŞ poszukiwania aktualnej wiedzy na temat nowoczesnych metod Þzjoterapii, dlatego teza ta wymaga dalszych badaĬ analizy samooceny przygotowania do pracy zawodowej
w zaleŞnoĿci od podj¤cia zatrudnienia. Niepokoj cym zjawiskiem jest natomiast
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niska samoocena studentów w zakresie pos¨ugiwania si¤ specjalistycznym j¤zykiem obcym, co moŞe negatywnie wp¨yn ø nie tylko na jakoĿø doskonalenia zawodowego po ukoĬczeniu studiów. Zdaniem autorów, w kontekĿcie deklarowanej przez liczn grup¤ studentów ch¤ci podj¤cia pracy zawodowej w innych krajach
Unii Europejskiej, brak odpowiedniego poziomu znajomoĿci j¤zyka obcego moŞe
utrudniø lub wr¤cz uniemoŞliwiø studentom realizacj¤ ich planów zawodowych.
Szczegó¨owa analiza samooceny kompetencji studentów wykaza¨a, Şe
studenci IP-PM wyŞej ocenili swoje kompetencje w dziedzinach klinicznych,
natomiast IP-PWF w takich dziedzinach, jak medycyna sportowa, sport niepe¨nosprawnych, adaptacyjna aktywnoĿø ruchowa czy diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji. Uzyskane wyniki s zgodne z przyj¤tym
przez autorów Ŀcis¨ym podzia¨em na proÞle kszta¨cenia. Uczelnie tradycyjnie
zwi zane z nauczaniem studentów na kierunkach medycznych, posiadaj ce w¨asn baz¤ kliniczn , maj bardziej rozbudowan baz¤ dydaktyczn do
kszta¨cenia w dziedzinach klinicznych. Nie bez znaczenia jest tutaj równieŞ tradycja i doĿwiadczenie kszta¨cenia w tych obszarach. Natomiast w obszarach,
w których tradycyjnie w Polsce kszta¨ci¨y uczelnie sportowe, np. sport niepe¨nosprawnych, wi¤ksze zadowolenie deklarowali studenci IP-PWF.
Podsumowuj c: w Ŀwietle prezentowanych wyników badaĬ w¨asnych oraz
analiz prowadzonych w latach 2006 i 2009 wci Ş aktualny pozostaje postulat,
Şe w trosce o poziom i jakoĿø kszta¨cenia Þzjoterapeutów w Polsce uzasadniona wydaje si¤ byø próba po¨ czenia kszta¨cenia klinicznego w uczelniach
o proÞlu medycznym z baz dydaktyczn oraz kadr specjalistów z zakresu
przedmiotów zawodowych, któr dysponuj uczelnie sportowe, tradycyjnie
kszta¨c ce w Polsce – pocz tkowo specjalistów rehabilitacji ruchowej, a obecnie Þzjoterapeutów.

Wnioski
1. Ze wzgl¤du na fakt, Şe zdecydowana wi¤kszoĿø absolwentów studiów
zawodowych kontynuuje kszta¨cenie na studiach II stopnia w tej samej
uczelni lub w uczelni o tym samym proÞlu kszta¨cenia, naleŞy przekazywaø studentom obiektywne informacje na temat moŞliwoĿci zmiany proÞlu dalszego kszta¨cenia i p¨yn cych z niej korzyĿci dla jakoĿci kszta¨cenia w danej dziedzinie studiów.
2. Ze wzgl¤du na fakt, Şe zawód Þzjoterapeuty jest zawodem medycznym,
naleŞy rzetelnie informowaø kandydatów na studia o korzyĿciach wynikaj cych z podejmowania kszta¨cenia w uczelniach medycznych na
kierunku Þzjoterapia. Dotyczy to szczególnie absolwentów studiów zawodowych (studiów I stopnia) na kierunku Þzjoterapia, którzy ukoĬczyli uczelnie sportowe i uczelnie niezwi zane tradycyjnie z kszta¨ceniem
Þzjoterapeutów, tzw. uczelnie o innym proÞlu kszta¨cenia – IP.
3. Bez wzgl¤du na proÞl kszta¨cenia kandydaci na studia II stopnia powinni
byø rzetelnie informowani o celu kszta¨cenia podczas studiów magisterskich oraz zach¤cani do analizy programów studiów II stopnia w uczelniach, w których zamierzaj podejmowaø dalsze kszta¨cenie.
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4. W celu doskonalenia jakoĿci kszta¨cenia Þzjoterapeutów w Polsce
uzasadniona wydaje si¤ byø próba po¨ czenia kszta¨cenia klinicznego
w uczelniach o proÞlu medycznym z baz dydaktyczn oraz kadr specjalistów z zakresu przedmiotów zawodowych, któr dysponuj uczelnie sportowe, od lat kszta¨c ce Þzjoterapeutów w Polsce.
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