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KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 

NA KIERUNEK FIZJOTERAPIA 

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, w tym uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu,  

jak również regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, zawarte zostały 

w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015 poz. 1994 ze zm.), a posze-

rzone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania 

tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. 2017 poz. 490) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeu-

tów (Dz. U. 2017 poz. 537). Wskazane powyżej regulacje obligują wszystkie uczelnie wyższe do dostoso-

wania do ich wymogów planów i programów kształcenia na kierunku Fizjoterapia od dnia 1 października 

2017r. 

Obowiązujący do tej pory podział na studia 2 stopniowe został zawieszony, a od 1 października 

2017 roku studia na kierunku Fizjoterapia przyjmą formę jednolitych pięcioletnich studiów magister-

skich. Oznacza to, że w kształceniu w zakresie fizjoterapii nie ma już pośredniego poziomu - licencjata 

fizjoterapii. Nadal istnieje oczywiście możliwość kontynuowania kształcenia na studiach 1 stopnia, dla 

osób które rozpoczęły te studia w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017, jak również 2 stopnia 

(magisterskich) dla osób, które rozpoczęły cykl kształcenia we wskazanej formie, zakończy się z dniem 

31 grudnia 2022 r.  

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2017 r. znowelizowanymi regulacjami praw-

nymi, związanymi z wprowadzeniem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyż-

szego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016 poz. 1596), w 

tym studiów  na kierunku fizjoterapia, rekrutujący się kandydaci będą mogli rozpocząć kształcenie na 5 

letnich, jednolitych studiach magisterskich. Rozpoczęcie kształcenia przed dniem 1 października 2017 r. 

nie będzie gwarantowało możliwości dalszego kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich, a 

także nie umożliwi weryfikacji kwalifikacji poprzez egzamin państwowy. 

Wskazane rozwiązanie, dotyczące kształcenia na jednolitych studiach magisterskich,  

w zakresie uzyskania kwalifikacji fizjoterapeuty, rekomendowane przez Ministerstwo Nauki  
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i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia oraz Krajową Izbę Fizjoterapii, nie tylko pozwala na ujed-

nolicenie procesu kształcenia, jego ukształtoowanie zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi, ale 

także prawidłowe i standaryzowane przygotowanie studentów do zdania egzaminu państwowego. 

Komisja ds. Edukacji Przeddyplomowej oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, za-

leca kandydatom na studia, na kierunek fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018,  rekrutację na jed-

nolite studia magisterskie, w akredytowanych uczelniach posiadających uprawnienia do kształcenia w 

zakresie kierunku fizjoterapia. 

 

 
 

                            Z wyrazami szacunku 
              Przewodnicząca KEP i PEF przy KIF 
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