Žádost o akreditaci (prodloužení akreditace)

A. Základní údaje							(§1 vyhlášky)           


Název žadatele               Klinika rehabilitace – bakalářské studium fyzioterapie

 Název školy  Univerzita  Karlova v Praze
  Název fakulty            2. lékařská fakulta


Sídlo fakulty:             V Úvalu 84, 150 06 PRAHA 5



Vědecká rada fakulty schválila návrh studijního programu dne 1.6.2000





V  Praze                   dne    2.6.2000          	děkan       prof.MUDr.J.Koutecký, DrSc.
B. Studijní program 					(§2 až 5 vyhlášky) 
Název předloženého studijního programu (pozn. – u doktorských studijních programů je obor studia považován za program)

SPECIALIZACE   VE  ZDRAVOTNICTVÍ

Typ studijního programu: (bakalářský, magisterský, doktorský)
Standardní doba studia (v letech): (pro doktorský nevyplňovat)  3 roky
Forma studia: (prezenční, kombinovaná)
Počet
studentů presenční formy:	kombinované formy:	absolventů:
(jen u doktorských programů)
1.	Cíle studia studijního programu
Zajistit vzdělání pro vykonávání činnosti fyzioterapeuta ve státním a soukromém sektoru
2.	Stručný popis užívaného způsobu hodnocení
Písemné zápočtové testy, zkouška, skládající se z praktické a teoretické části
3.	Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení
Absolvování požadovaných zápočtů a zkoušek, obhájení diplomové práce 
a státní zkoušky z předmětů:

tělovýchovné lékařství  a patofyziologie, kineziologie a funkční anatomie, fyzioterapie  (léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie, vyšetřovací metody), psychologie a speciální pedagogika 



4.	Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu
Název požadavku

Typ požadavku
Přijímací zkouška
Forma požadavku
Písemná a ústní zkouška
Obecný obsah požadavku      - v rozsahu středoškolského vzdělání
Specifický obsah požadavku:   biologie, fyzika, všeobecný přehled

Pozn.: opakuje se pokud je v přijímacím řízení více předmětů. Je velmi pravděpodobné, že pro doktorské studijní programy bude stačit vyplnit jednou za fakultu.
5.	Vymezení období během standardní doby studia v týdnech:
Rok                                 
                1999/2000
Období výuky
27.9.-7.2.                   14.2. – 5.6.
Období zkoušek
Zimní semestr   17.1. – 11.2.                    letní semestr  od  5.6.
Odborná praxe
  3 týdny v průběhu prázdnin
Období prázdnin
3.7. – 31.8.

Pozn.: Opakuje tolikrát, kolik je roků. Jen pro bakalářské studijní programy (event. magisterské nelékařské)
B.1 Studijní obory							
Název studijního oboru:           fyzioterapie
Forma studia:                            prezenční 
Cíle studijního oboru:
1.	Profil absolventa studijního oboru
·	Vymezení výstupních znalostí a dovedností

Absolvent má teoretické znalosti a praktické  dovednosti, které  je schopen využívat  ve fyzioterapii ve všech typech zdravotnických zařízení 

·	Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe

Absolvent je vzdělán ve vyšetřovacích a terapeutických postupech v oblasti fyzioterapie, které může uplatnit v jednotlivých klinických oborech ve státní nebo privátní praxi.



Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání
Název profese (instituce)
 Fyzioterapeut
Charakteristika vykonává fyzioterapii ve státních a privátních zdrav. zařízeních
Pozn.: Jen pro bakalářské studijní programy (event. magisterské nelékařské)


C.3 Materiální, technické a informační zabezpečení	

Jednotlivé charakteristiky
Klinika rehabilitace
Počet poslucháren:   5
Kapacita poslucháren:  40,  20, 20, 15, 15 posluchačů
Celková kapacita:      110 posluchačů
Počet knihoven:  1
Celkem titulů:   350
Počet časopisů:   6
Počet osobních počítačů přístupných studentům:  2
Počet osobních počítačů celkem:   6

Pozn.: Jen jednou za celou fakultu.

