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STRESZCZENIE
Wstęp. Kie ru nek Fi zjo te ra pia po wstał w Pol sce 1997 r. i roz po czął kształ ce nie w sys te mie dwu stop nio wych stu diów wy ższych. Obec nie w Pol sce kształ ce nie fi -

zjo te ra peu tów od by wa się w trzech ty pach uczel ni: uczel niach me dycz nych (PM), wy ższych uczel niach wy cho wa nia fi zycz ne go (PWF) oraz uczel niach o pro fi lach nie -
zwią za nych z kształ ce niem me dycz nym ani wy cho wa niem fi zycz nym (IP). Ce lem pra cy by ła ana li za i po rów na nie opi nii stu den tów PM, PWF i IP na te mat pro gra mów
stu diów, któ re ofe ru ją wy mie nio ne uczel nie. 

Ma�te�riał�i me�to�dy. Ba da nia mi ob ję to 593 stu den tów III ro ku stu diów I stop nia 10 uczel ni o ró żnych pro fi lach na ucza nia. Do bro wol ne, ano ni mo we ba da nia an kie -
to we prze pro wa dzo no w mar cu i kwiet niu 2009 ro ku. Au tor ski kwe stio na riusz skła dał się z 4 czę ści i za wie rał łącz nie 88 py tań. Do ana li zy sta ty stycz nej (STA TI STI -
CA 9.0) za sto so wa no test Kru skal la -Wal li sa. 

Wy�ni�ki. Naj więk sza gru pa stu den tów PM de kla ro wa ła, że licz ba go dzin za jęć prak tycz nych by ła od po wied nia, PWF i IP de kla ro wa li, że by ła ona zbyt ma ła (p=NS).
Zda niem PM czas bez po śred nie go kon tak tu z pa cjen tem pod czas za jęć kli nicz nych był od po wied ni, zda niem PWF i IP (p<0,007) był on zbyt krót ki. Naj więk sza licz ba
stu den tów PM, PWF i IP de kla ro wa ła, że tre ści kształ ce nia z za kre su tech nik spe cjal nych w fi zjo te ra pii nie by ły wy star cza ją ce (p=NS). 

Wnio�ski. Uza sad nio ne wy da je się być po łą cze nie do świad cze nia kształ ce nia kli nicz ne go uczel ni me dycz nych z za ple czem i ka drą spe cja li stów z za kre su przed -
mio tów za wo do wych, któ rą dys po nu ją uczel nie spor to we, co mo gło by wpły nąć na pod nie sie nie ja ko ści kształ ce nia fi zjo te ra peu tów w Pol sce. Na obec nym po zio mie ba -
dań na uko wych pro wa dzo nych w fi zjo te ra pii wa żne wy da je się rów nież za pew nie nie wy so kiej ja ko ści kształ ce nia w za kre sie no wo cze snych me tod fi zjo te ra peu tycz nych.

SUMMARY
Background. Physiotherapy as a university degree programme was first offered in Poland in 1997, with courses including 3-year Bachelor-level and 2-year Master-

level programmes. The education of physiotherapists in Poland currently takes place at three types of university-level schools: medical universities (MS), universities of
physical education (PE) and university-level schools of orientations not connected with medicine or physical education (OU).

This study aims to analyse and compare opinions of MS, PE and OU students on the curricula offered by the three types of university-level schools.
Material�and�methods. The study involved a total of 593 students in their third year of Bachelor programme studies from 10 university-level schools of different

educational orientations. Participation in the study was voluntary and anonymous involved completing a questionnaire distributed in March and April 2009. The
questionnaire, designed by the authors, consisted of 4 parts and contained a total of 88 questions. The statistical analysis of the survey data (STATISTICA 9.0) was
conducted using the Kruskall-Wallis test.

Results. The majority of MS students believed the amount of practical classes was appropriate, while PE and OU participants assessed it as insufficient (p=NS).
The MS students were satisfied with the amount of time of working directly with patients during clinical classes, while their PE and OU counterparts found the time
insufficient. The largest number of MS, PE and OU participants declared that training in special techniques in physiotherapy was insufficient (p=NS).

Conclusions. It would be advisable to combine the clinical experience of medical universities with the facilities and teaching staff of specialists in physiotherapy-
related courses available in universities of physical education in order to improve the quality of physiotherapy education in Poland. In view of the current level of research
in physiotherapy, it seems important to provide students with high quality training in state-of-the-art physiotherapy techniques.
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WSTĘP
Kie ru nek fi zjo te ra pia po wstał w Pol sce 1997 r. i, zgod -

nie z po sta no wie nia mi De kla ra cji Bo loń skiej, roz po czął
kształ ce nie wy łącz nie w sys te mie dwu stop nio wych stu diów
wy ższych. Stu dia I stop nia koń czą się uzy ska niem ty tu łu li -
cen cja ta, a stu dia II stop nia za koń czo ne zo sta ją uzy ska -
niem ty tu łu ma gi stra [1-8].

Obec nie w Pol sce kształ ce nie fi zjo te ra peu tów od by wa
się w trzech ty pach uczel ni: uczel niach me dycz nych (PM),
wy ższych uczel niach wy cho wa nia fi zycz ne go (PWF) oraz
uczel niach o pro fi lach nie zwią za nych z kształ ce niem me -
dycz nym ani wy cho wa niem fi zycz nym (IP) [9,10].

Uczel nie o pro fi lu me dycz nym kształ cą pro fe sjo na li stów
me dycz nych głów nie w ta kich za wo dach jak: le karz, le karz -
-den ty sta, pie lę gniar ka, po ło żna, fi zjo te ra peu ta, far ma ceu ta,
ana li tyk me dycz ny, ra tow nik me dycz ny, pra cow nik zdro wia
pu blicz ne go. Uczel nie te go ty pu zlo ka li zo wa ne są w du żych
mia stach, fi nan so wa ne są głów nie ze środ ków pu blicz nych,
po sia da ją wła sne za kła dy opie ki me dycz nej, pro wa dzą ba -
da nia na uko we w dzie dzi nie me dy cy ny i na uk o zdro wiu.
Zde cy do wa ną więk szość pra cow ni ków na uko wych i/lub dy -
dak tycz nych za trud nia ją na peł nym eta cie [9,10].

Uczel nie o pro fi lu wy cho wa nie fi zycz ne kształ cą pro fe -
sjo na li stów w ta kich za wo dach jak: na uczy ciel wy cho wa nia
fi zycz ne go, tre ner spor to wy, in struk tor fit ness -wel l ness, fi -
zjo te ra peu ta. Uczel nie te go ty pu zlo ka li zo wa ne są w du -
żych mia stach, fi nan so wa ne są głów nie ze środ ków pu -
blicz nych, po sia da ją wła sne obiek ty spor to we, pro wa dzą
ba da nia na uko we w dzie dzi nie na uk o wy cho wa niu fi zycz -
nym. Za trud nia ją więk szość pra cow ni ków na uko wych i/lub
dy dak tycz nych na peł nym eta cie [9,10].

Uczel nie o in nych pro fi lach kształ cą w bar dzo ró żnych
za wo dach, a wśród profesji zwią za nych z me dy cy ną naj -
czę ściej w za wo dzie: pie lę gniar ki, ra tow ni ków me dycz -
nych, fi zjo te ra peu tów, pra cow ni ków zdro wia pu blicz ne go.
Uczel nie te go ty pu zlo ka li zo wa ne są za rów no w du żych,
jak i ma łych mia stach, fi nan so wa ne są głów nie z cze sne go
wpła ca ne go przez stu den tów, zwy kle nie po sia da ją wła -
snych obiek tów opie ki me dycz nej lub obiek tów spor to -
wych. Kształ ce nie prak tycz ne w za wo dach zwią za nych
z me dy cy ną jest re ali zo wa ne w in nych in sty tu cjach na pod -
sta wie od po wied nich umów. Uczel nie te go ty pu, na peł -
nych eta tach za trud nia ją zwy kle pra cow ni ków dy dak tycz -
nych w licz bie speł nia ją cej wy łącz nie mi ni mal ne wy ma ga -
nia stan dar dów kształ ce nia, a dla więk szość na uczy cie li
uczel nie te są zwy kle do dat ko wym miej scem pra cy [9,10].

Pro fi le kształ ce nia w wy żej wy mie nio nych uczel niach ró -
żnią się znacz nie m. in.: tra dy cja mi na ucza nia, ja ko ścią ka -
dry na ucza ją cej i ró żny mi spo so ba mi spoj rze nia na na ucza -
ną dzie dzi nę. Wy mie nio ne wy żej ty py uczel ni ró żnią się rów -
nież czę sto do stęp no ścią do kon tak tów z wy so ko kwa li fi ko -
wa ną ka drą na uko wą, do stę pem do no wo cze snych na rzę -
dzi ba daw czych, know -how etc., co mo że wpły wać na spo -
so by kształ ce nia i wy wo dzą ce się stąd po sta wy za wo do we
przy szłych fi zjo te ra peu tów. Po nad to, nie wszyst kie uczel nie
ofe ru ją ce kształ ce nie przy szłych fi zjo te ra peu tów na stu diach
I stop nia umo żli wia ją pod ję cie peł ne go cy klu kształ ce nia,
czy li kon ty nu ację kształ ce nia na tym kie run ku na stu diach
II stop nia oraz pod ję cie stu diów dok to ranc kich [9,10].

BACKGROUND
Physiotherapy as a university degree programme was

first offered in Poland in 1997. In accordance with the pro -
visions of the Bologna Declaration, courses were offered
as 3-year Bachelor-level and 2-year Master-level pro gram -
mes [1-8].

The education of physiotherapists in Poland currently
takes place at three types of university-level schools: me -
dical universities (MS), universities of physical education
(PE) and university-level schools of orientations not
connected with medicine or physical education (OU) [9, 10].

Universities of medicine (MS) train medical professio -
nals primarily in such professions as: medical doctor, den -
tal practitioner, nurse, midwife, physiotherapist, pharma -
cist, laboratory analyst, emergency medicine specialist, or
public health specialist. Medical universities are located in
major cities, financed chiefly from the state budget, have
their own health care facilities, and carry out research in
medicine and health sciences. The vast majority of re -
search workers and/or university teachers working for them
are employed on a full-time basis [9, 10].

Universities of physical education (PE) train such pro -
fessionals as: sports (physical education) teacher, sports
coach, fitness/wellness instructor, and physio therapist.
Such universities are located in major cities, financed chief -
ly from the state budget, have their own sports facilities,
and carry out research in sport-related sciences. Most of
the research workers/university teachers working for them
are employed on a full-time basis [9, 10].

Other universities (OU) train students in a wide range
of occupations. Of medical professions, training is most
often offered in: nursing care, medical rescue, physiothe -
rapy, and public health. These universities are located in
both major cities and smaller (provincial) towns, financed
mostly from fees paid by students, and do not usually have
their own health care or sports facilities. Practical training
in medical professions takes place at other institutions on
the basis of appropriate agreements. Universities of this
type usually offer full-time employment only to a minimum
number of university teachers as required by relevant stan -
dards of education in medical disciplines, while for most
teachers they are an additional place of work [9,10].

The educational orientations in these three types of
school differ considerably in terms of: educational tradi tions,
teaching quality and various approaches to the subject of
study. Schools of different orientations differ also in the
availability of highly-qualified teaching personnel, modern
research tools, know-how, etc., which may influence teach -
ing methods and, consequently, vocational attitudes of
future physiotherapists. Furthermore, not all university-le -
vel schools offering Bachelor-level programs in physiothe -
rapy provide higher degree programs, Master-level as well
as PhD studies for a comprehensive three-cycle academic
education [9,10].

The Educational Standards defining requirements for
Physiotherapy degree programmes specify in detail the
number of hours of training for Bachelor-level and Master-
level programmes which all university-level schools training
future physiotherapists are obliged to provide [6].
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Stan dar dy Kształ ce nia na kie run ku stu diów Fi zjo te ra -
pia szcze gó ło wo okre śla ją licz bę go dzin kształ ce nia na
stu diach I i II stop nia, któ re re ali zo wa ne być mu szą przez
wszyst kie uczel nie kształ cą ce fi zjo te ra peu tów [6]. 

We dług Stan dar dów Kształ ce nia stu dia pierw sze go
stop nia trwa ją nie kró cej niż 6 se me strów, a licz ba go dzin
za jęć na tych stu diach nie po win na być mniej sza niż 2900
go dzin. Tre ści kształ ce nia zo sta ły po dzie lo ne na gru pę tre -
ści pod sta wo wych (405 godz.), gru pę tre ści kie run ko wych
(1110 godz.), prak ty ki (920 godz.), gru pę tre ści kształ ce nia
w za kre sie in nych wy ma gań, m.in. ta kich jak: wy cho wa nie
fi zycz ne, ję zy ki ob ce oraz tech no lo gie in for ma cyj ne. Po zo -
sta łą licz bę go dzin uczel nia wy peł nia za pla no wa ny mi in dy -
wi du al nie przed mio ta mi i wła śnie ta część tre ści na ucza nia
wpły wać mo że rów nież na kształ to wa nie się pro fi lu kształ -
ce nia w da nej uczel ni [6].

CEL
Ce lem pra cy by ła ana li za opi nii stu den tów re pre zen tu -

ją cych uczel nie o ró żnych pro fi lach kształ ce nia na te mat pro -
gra mów stu diów, któ re ofe ru ją wy mie nio ne uczel nie oraz po -
rów na nie opi nii stu den tów na te mat pro gra mów kształ ce nia
po mię dzy stu den ta mi uczel ni me dycz nych (PM), uczel ni
o pro fi lu wy cho wa nie fi zycz ne (PWF) oraz po zo sta łych
uczel ni (IP).

MA TE RIAŁ I ME TO DY
Ba da nia mi ob ję to łącz nie 593 stu den tów 10 pol skich

uczel ni o ró żnych pro fi lach na ucza nia, kształ cą cych w za wo -
dzie fi zjo te ra peu ty. 

W ba da niach udział wzię li stu den ci czte rech uczel ni o me -
dycz nym pro fi lu kształ ce nia (PM), dwóch uczel ni o pro fi lu
kształ ce nia zwią za nym z wy cho wa niem fi zycz nym (PWF)
oraz czte rech uczel ni o in nym pro fi lu kształ ce nia (IP). 

Ba da nia zo sta ły prze pro wa dzo ne w mar cu i kwiet niu 2009
ro ku w gru pie stu den tów III ro ku pod czas ostat nie go, VI se me -
stru kształ ce nia. Kry te rium wy łą cze nia z gru py ba da nej by ło
po sia da nie przez stu den tów dy plo mu ukoń cze nia śred niej
szko ły za wo do wej i po sia da nie dy plo mu tech ni ka fi zjo te ra peu -
ty. Z ba dań wy łą czo no rów nież oso by, któ re prze no si ły się
na stu dia z in nych uczel ni i nie kształ ci ły się w tej sa mej uczel -
ni od I ro ku stu diów. Do dat ko wo z ba dań wy łą czo no rów nież
oso by, któ re stu dio wa ły na stu diach I stop nia w try bie nie sta -
cjo nar nym (daw niej: za ocz nym).

Udział w ba da niu był do bro wol ny. Na rzę dziem ba daw czym
był ano ni mo wy, au tor ski kwe stio na riusz. Kwe stio na riusz skła -
dał się z 4 czę ści i za wie rał łącz nie 88 py tań. Ana li zę sta ty -
stycz ną da nych zgro ma dzo nych w ba da niu an kie to wym prze -
pro wa dzo no z wy ko rzy sta niem opro gra mo wa nia fir my Stat soft
STA TI STI CA 9.0 (li cen cja War szaw skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go). W ce lu po zna nia i po rów na nia ró żnic po mię dzy
trze ma ana li zo wa ny mi gru pa mi stu den tów, re pre zen tu ją cych
uczel nie o ró żnych pro fi lach kształ ce nia, po słu żo no się nie pa -
ra me trycz nym te stem sta ty stycz nym Kru skal la -Wal li sa. 

W opi nii Ko mi sji Bio etycz nej dzia ła ją cej przy War szaw -
skim Uni wer sy te cie Me dycz nym, ba da nia ze wzglę du na ich
ob szar te ma tycz ny oraz gru pę ba da ną nie wy ma ga ły wy ra że -
nia zgo dy na ich prze pro wa dze nie.

According to the Educational Standards, Bachelor-level
degree programmes must consist of at least 6 semesters
and the number of class hours needs to be at least 2900.
The curriculum has been divided into basic courses (405
hours), courses in the major (1110 hours), internship (920
hours) and courses in other areas such as physical edu -
cation, foreign languages and information technology. The
remaining hours are devoted to subjects selected in -
dividually by each school; it is this part of the curriculum
that can contribute to the development of an orientation of
teaching at the school [6].

OBJECTIVE
The objective of this study was to analyse the opinions

of students from university-level schools of different
educational orientations on the curricula of their schools
and compare the opinions expressed by students of me -
dical universities (MS), universities of physical education
(PE), and other university-level schools (OU).

MATERIAL AND METHODS
The study involved a total of 593 students from 10

university-level schools of different educational orientations
offering degree programmes in physiotherapy.

Participants were enrolled from four medical univer -
sities (MS), two universities of physical education (PE), and
four other university-level schools (OU).

Questionnaires were distributed among third-year
students in March and April 2009, during the last (6th)
semester of their first-cycle studies. The exclusion criteria
comprised having graduated from a vocational secondary
school and holding a diploma of physiotherapy technician.
Students who had come to the university from other
university-level schools and had not studied at the same
institution since the first year were also excluded. Ex tra -
mural students were also excluded. 

Participation in the study was voluntary. The research
tool was an anonymous questionnaire designed by the
authors. It consisted of 4 parts and contained a total of 88
questions. The statistical analysis of the survey data was
conducted using the Statsoft STATISTICA 9.0 program
(licensed to Warsaw Medical University). In order to identify
and compare differences between the three study groups
of students representing university-level schools of dif -
ferent educational orientations, the statistical non-parame -
tric Kruskall-Wallis test was used.

In the opinion of the Internal Ethical Review Board of
the Medical University of Warsaw, the study did not require
IRB approval with respect to its scope and the study
population.
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WY NI KI
Do ana li zy uzy ska nych wy ni ków za kwa li fi ko wa no 593

kwe stio na riu sze. Szcze gó ło wą cha rak te ry sty kę ba da nej
gru py przed sta wio no w Tab. 1.

Py ta nie pierw sze tej czę ści kwe stio na riu sza do ty czy ło
stop nia oceny (2-5) w ja kim stu dia na kie run ku fi zjo te ra pia
speł ni ły ocze ki wa nia ba da nej gru py stu den tów. Śred nia
w ca łej gru pie wy nio sła 3,73. Naj wy ższy sto pień za do wo le -
nia ze stu diów de kla ro wa li stu den ci re pre zen tu ją cy uczel -
nie PM – 3,95, naj ni żej na to miast swo je za do wo le nie oce -
ni li stu den ci PWF – 3,34. Stu den ci PM istot nie wy żej niż ich
ko le dzy re pre zen tu ją cy PWF (p<0,001) i IP (p<0,029) oce -
ni li sto pień speł nie nia ocze ki wań wo bec stu diów na wy bra -
nym kie run ku. 

Ko lej ne py ta nie do ty czy ło opi nii stu den tów na te mat ob -
sza ru te ma tycz ne go, w któ rym tre ści kształ ce nia w pro gra mie
uczel ni nie by ły wy star cza ją ce. W opi nii ca łej ba da nej gru py
stu den tów licz ba go dzin z za kre su pod sta wo wych na uk me -
dycz nych w pro gra mach stu diów w uczel niach o ró żnych pro -
fi lach by ła wy star cza ją ca, na to miast zde cy do wa nie nie wy -
star cza ją ca by ła licz ba go dzin z za kre su tech nik spe cjal nych
w fi zjo te ra pii. Szcze gó ło we wy ni ki przed sta wio no w Tab. 2. 

RESULTS
A total of 593 questionnaires were qualified for the

analysis. The detailed characteristics of the participants are
presented in Table 1.

The first question in this section of the questionnaire
concerned the degree of mark (2-5) to which the physio -
therapy programmes met the students’ expectations. The
mean answer in the whole study population was 3.73. MS
students were most satisfied with their studies (3.95), while
PE participants were least satisfied (3.34). MS students
declared that the degree programme had fulfilled their ex -
pectations significantly more frequently than their PE
(p<0.001) and OU (p<0.029) peers.

The participants were also asked about areas where
the training offered in their university-level schools was
insufficient. Students of MS, PE and OU alike claimed that
the number of hours devoted to basic medical science was
sufficient, while they believed there was a considerable
shortage of classes on special techniques in physiotherapy.
The detailed results are presented in Table 2.

The majority of PE and OU students declared that the
curricula of their universities did not contain enough prac -
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Tab. 1. The number of students representing university-level schools of different educational orientations



Więk szość stu den tów re pre zen tu ją cych PWF i IP de kla -
ro wa ła, że w pro gra mie kształ ce nia w ich uczel niach by ły
zbyt ma ło go dzin za jęć prak tycz nych. Stu den ci PM w więk -
szo ści twier dzi li, że licz ba go dzin za jąć prak tycz nych by ła od -
po wied nia. Szcze gó ło we wy ni ki przed sta wio no w Tab. 3. 

Zde cy do wa na więk szość stu den tów PWF i IP de kla ro -
wa ła, że czas bez po śred nie go kon tak tu z pa cjen tem pod -
czas stu diów nie był wy star cza ją cy. Na to miast w opi nii więk -
szo ści stu den tów PM czas ten był od po wied ni. W Tab. 4
przed sta wio no ró żni ce po mię dzy opi nia mi stu den tów re pre -
zen tu ją cych uczel nie o ró żnych pro fi lach kształ ce nia. 

Pra wie po ło wa wszyst kich stu den tów de kla ro wa ła, że
kształ ce nie na kie run ku fi zjo te ra pia po win no od by wać się
w uczel niach me dycz nych. Opi nie stu den tów ró żni ły się
istot nie w za le żno ści od pro fi lu uczel ni. Szcze gó ło we wy ni -
ki przed sta wio no w Tab. 5.

Więk szość ba da nych stu den tów (63%) de kla ro wa ła, że
czas stu diów na kie run ku fi zjo te ra pia jest od po wied ni: PM
– 65%, PWF – 50%, IP – 68%.

Zde cy do wa na więk szość (68%) ba da nych stu den tów
re pre zen tu ją cych uczel nie o ró żnych pro fi lach kształ ce nia
nie bra ła pod czas stu diów udzia łu w żad nych do dat ko wych
kur sach za wo do wych: PM – 49%, PWF – 71%, IP – 77%.
Stu den ci PM istot nie czę ściej de kla ro wa li udział w do dat -
ko wych szko le niach, niż stu den ci PWF (p<0,001) i IP
(p<0,001). 

tical classes. MS students, on the other hand, assessed
the amount of practical classes as sufficient. The detailed
results are presented in Table 3.

The vast majority of PE and OU students assessed the
time of working directly with patients during their Bachelor-
level programmes as insufficient, while MS participants
believed it was appropriate. Table 4 presents differences
between opinions of students representing university level
schools of different educational orientations.

Almost half of all participants claimed that degree
programmes in physiotherapy should be offered by medical
universities. The students’ opinions differed significantly
depending on the orientation of their school. The detailed
results are presented in Table 5.

The majority of respondents (63%) believed that the
duration of degree programmes in physiotherapy was ap -
propriate: MS – 65%, PE – 50%, OU – 68%.

A substantial majority (68%) of students representing uni -
versity level schools of different educational orientations did not
participate in any additional training courses during their stud -
ies: MS – 49%, PE – 71%, OU – 77%. MS stu dents declared
they had participated in such courses sig nificantly more fre -
quent ly than their PE (p<0.001) and OU (p<0.001) counterparts.

The majority (51%) of those who attended additional
courses had selected courses in massage (1st and 2nd
degree), Nordic Walking (13%) and laser therapy (10%).
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Tab. 2 Opinie badanej grupy studentów na temat obszaru tematycznego, w którym treści kształcenia w programie studiów nie były
wystarczające
Tab. 2. Study participants’ opinions about areas where training offered in their university-level schools was insufficient

MS – Medical Universities
PE - universities of physical education 
OU - university-level schools of other orientations
p – level of statistical significance
Chi-square – value of Chi-square test/ statistics
NS – not significant difference



Zde cy do wa na więk szość (51%) stu den tów spo śród
tych, któ rzy bra li udział w do dat ko wych kur sach de kla ro wa -
ła ukoń cze nie kur su ma sa żu I i II stop nia, in struk to ra Nor -
dic Wal king (13%) oraz kur su la se ro te ra pii (10%). 

Spo śród czyn ni ków, któ re de cy do wa ły o wy bo rze da ne -
go kur su naj czę ściej wy mie nia ne by ły: przy dat ność kur su
w pra cy za wo do wej (33%) oraz za in te re so wa nia (26%). 

Więk szość ba da nych stu den tów de kla ro wa ła, że czer -
pie in for ma cje o do dat ko wych kur sach za wo do wych
od zna jo mych (61%), z In ter ne tu (96%) oraz pod czas za jęć
na Uczel ni (48%). 

The decision to select a particular course was most
strongly influenced by its usefulness for professional work
(33%) and the students’ interests (26%).  

The majority of participants obtained information about
additional training courses from friends (61%), the Internet
(96%) and university classes (48%). 

The vast majority of MS, PE and OU students (91%)
declared they would like to receive information about ad -
ditional training courses during their university classes.

The majority of respondents (59%) declared that there
was a Student Research Society concerned with phy -
siotherapy in their university-level school: MS – 74%, PE –
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Tab. 3. Opi nie ba da nej gru py stu den tów na te mat licz by go dzin za jęć prak tycz nych
Tab. 3. Study participants’ opinions about the number of practical classes

MS – Medical Universities
PE - universities of physical education 
OU - university-level schools of other orientations
p – level of statistical significance
Chi-square – value of Chi-square test/ statistics
NS – not significant difference

Tab. 4. Opi nie ba da nej gru py stu den tów na te mat cza su bez po śred nie go kon tak tu z pa cjen tem pod czas za jęć kli nicz nych
Tab. 4. Study participants’ opinions about the time of working directly with patients during clinical classes

MS – Medical Universities
PE - universities of physical education 
OU - university-level schools of other orientations
p – level of statistical significance
Chi-square – value of Chi-square test/ statistics
NS – not significant difference



Zde cy do wa na więk szość ba da nych stu den tów (91%)
bez wzglę du na pro fil uczel ni, de kla ro wa ła, że chcia ła by
otrzy my wać in for ma cje do ty czą ce kur sów za wo do wych
pod czas za jęć na uczel ni. 

Więk szość stu den tów z ba da nej gru py – 59% – de kla -
ro wa ła, że w ich uczel niach ist nie je Stu denc kie Ko ło Na -
uko we zwią za ne z fi zjo te ra pią: od po wied nio PM – 74%,

35% and OU – 62% but only 12% of the students actively
participated in the work of the Society: MS – 18%, PE – 3%
and OU – 13%. MS (p<0.002) and OU (p<0.004) students
were involved in the physiotherapy societies significantly
more frequently than their PE peers. 

Almost half of the students would have chosen to study
physiotherapy at the same university-level school if they
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Tab. 5 Opinie badanej grupy studentów na temat profilu uczelni, w której powinno się kształcić specjalistów w dziedzinie fizjoterapii
Tab. 5. Study participants’ opinions about what types of university-level school should offer degree programmes in physiotherapy

MS – Medical Universities
PE - universities of physical education 
OU - university-level schools of other orientations
p – level of statistical significance
Chi-square – value of Chi-square test/ statistics
NS – not significant difference

Tab. 6 Opinie badanej grupy studentów na temat chęci ponownego podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia w wybranej uczelni
Tab. 6. Study participants’ opinions about their satisfaction with their choice of the degree programme

MS – Medical Universities
PE - universities of physical education 
OU - university-level schools of other orientations
p – level of statistical significance
Chi-square – value of Chi-square test/ statistics
NS – not significant difference



PWF – 35% oraz IP – 62%, jed na kże tyl ko 12% ba da nych
de kla ro wa ło swój czyn ny udział w pra cach tych kół: od po -
wied nio PM – 18%, PWF – 3%, IP – 13%. Stu den ci PM
(p<0,002) i IP (p<0,004) istot nie czę ściej bra li udział w pra -
cach kół na uko wych niż stu den ci PWF. 

Pra wie po ło wa ba da nych stu den tów pod ję ła by po now -
nie stu dia na kie run ku fi zjo te ra pia w wy bra nej przez sie bie
uczel ni (43%). Stu den ci PM i PWF istot nie czę ściej niż stu -
den ci IP de kla ro wa li, że pod ję li by po now nie stu dia na wy bra -
nej uczel ni. Szcze gó ło we wy ni ki przed sta wio no w Tab. 6.

DYS KU SJA
Pro fil uczel ni wpły nął w ba da nych gru pach stu den tów

na ich sa tys fak cję z pro gra mów i tre ści kształ ce nia otrzy -
ma nych pod czas trzech lat stu diów za wo do wych. 

Zde cy do wa na więk szość ba da nych stu den tów ze
wszyst kich ana li zo wa nych grup – oko ło 75% ba da nych de -
kla ro wa ła, że wy bór za wo du fi zjo te ra peu ty był do brym wy -
bo rem. Jed nak pro fil uczel ni miał wpływ na opinie stu den -
tów: stu den ci PM istot nie czę ściej de kla ro wa li, że był to do -
bry wy bo rów niż stu den ci PWF. Po nad to, stu den ci IP istot -
nie czę ściej de kla ro wa li rów nież, że był to dla nich do bry
za wód w po rów na niu do stu den tów PM i PWF. Opi nia stu -
den tów PM nie wy da je się być za ska ku ją ca. Być mo że
w trak cie trzech lat stu diów stu den ci po zo sta łych uczel ni,
prze ko na ni do te go, że za wód fi zjo te ra peu ty jest za wo dem
me dycz nym, stwier dzi li, że w ta kiej sy tu acji po wi nien on
być na ucza ny wła śnie w uczel niach me dycz nych, stąd być
mo że brak jed no znacz ne go prze ko na nia o wy bo rze za wo -
du. Jed no cze śnie stu den ci uczel ni me dycz nych de kla ro -
wa li naj więk szą sa tys fak cję z wy bo ru wła śnie dla te go, że
pod ję li kształ ce nie w uczel ni me dycz nej.

Dość istot ne wy da je się jed nak w tym miej scu za zna -
cze nie, że stu den ci IP rów nież de kla ro wa li, że wy bór za wo -
du był dla nich do brym wy bo rem. Po wy ższe wy ni ki po twier -
dza ją rów nież wy ni ki do ty czą ce stop nia, w ja kim stu dia
na kie run ku fi zjo te ra pia speł ni ły ocze ki wa nia stu den tów.
Speł nie nie swo ich ocze ki wań naj wy żej oce ni li stu den ci
uczel ni ty pu PM, co po twier dza rów nież oma wia ne wy żej
wy ni ki, zgod nie z któ ry mi dla stu den tów uczel ni PM wy bór
za wo du był za de cy do wa nie naj lep szy. Naj ni żej zaś po ziom
speł nie nia ocze ki wań wo bec stu diów oce ni li stu den ci PWF,
co jest wy ni kiem za sta na wia ją cym szcze gól nie w świe tle
naj dłu ższej tra dy cji kształ ce nia spe cja li stów re ha bi li ta cji ru -
cho wej, a póź niej fi zjo te ra peu tów w tych uczel niach. Być
mo że jed nak zno wu prze ko na nie, że za wód fi zjo te ra peu ty
jest jed nak za wo dem me dycz nym wpły nę ło na ta ką oce ną
w tej gru pie stu den tów. War to jed nak zwró cić uwa gę na to,
że śred nie ocen do ty czą ce po zio mu speł nie nia ocze ki wań
stu den tów we wszyst kich ba da nych ty pach uczel ni nie by -
ły wy so kie (po ni żej 4,0). W związ ku z tym, na le ży wciąż do -
sko na lić pro gra my i tre ści kształ ce nia fi zjo te ra peu tów
w Pol sce i po pra wiać ja kość kształ ce nia we wszyst kich ty -
pach uczel ni.

Te zę tę po twier dza ją rów nież ko lej ne wy ni ki do ty czą ce
za do wo le nia z po szcze gól nych ob sza rów kształ ce nia
w trzech ba da nych gru pach stu den tów. Je śli cho dzi o pod -
sta wo we na uki me dycz ne to stu den ci re pre zen tu ją cy
uczel nie o ró żnych pro fi lach kształ ce nia de kla ro wa li, że

were to choose again (43%). MS and PE respondents
declared significantly more frequently than their OU coun -
ter parts that they would have chosen the same university-
level school again. The detailed results are presented in
Table 6.

DISCUSSION
The orientation of the university-level school had an

effect on the students’ satisfaction with their degree
programmes as well as the knowledge and skills acquired
during their 3-year Bachelor-degree studies.

The vast majority of the participants from all study
groups (about 75%) were glad they had chosen physio -
therapy as a career. However, the orientation of the school
had an effect on the students’ opinions: MS students were
satisfied with their choice significantly more frequently than
PE students. Moreover, OU participants were significantly
more frequently satisfied with their chosen career than MS
and PE students. The opinion about medical universities
does not seem surprising. Probably, participants from other
university-level schools became convinced during the three
years at university that physiotherapy is a medical pro fes -
sion and therefore should be taught at medical universities,
which may be the reason for doubts about their career
choice. At the same time, MS participants declared the
highest satisfaction with their choice exactly because they
received education at a medical university.

It seems important to emphasise at this point that OU
students were also satisfied with their career choice. The
above results are also confirmed by the findings about the
degree to which physiotherapy studies had met the stu -
dents’ expectations. The fulfilment of expectations was rat -
ed the highest by MS students, which further confirms the
above findings that the career choice was best for MS
students. PE participants’ expectations were least fulfilled,
which is a surprising finding, especially in view of the
longest tradition of training specialists in motor rehabili -
tation and, subsequently, physiotherapists at this type of
university. Probably, the belief that physiotherapy is a me -
dical profession again influenced the students’ opinion.
However, it needs to be pointed out that the average
scores representing the degree of fulfilment of the stu -
dents’ expectations were quite low across all types of the
university-level schools (below 4.0). Accordingly, it is ne -
ces sary to constantly improve the curricula and course
content of physiotherapy degree programmes in Poland
and enhance the quality of education in all types of uni -
versity-level schools.

The above argument is confirmed by further findings
concerning satisfaction with particular areas in the training
of the three groups of students. As far as basic medical
sciences are concerned, students from all types of univer -
sity-level schools believed the number of class hours was
sufficient and differences between the study groups were
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licz ba go dzin kształ ce nia w za kre sie pod sta wo wych na uk
me dycz nych by ła wy star cza ją ca, a ró żni ce po mię dzy stu -
den ta mi trzech ba da nych grup nie by ły istot ne. Jed na kże
je śli cho dzi o licz bę go dzin kształ ce nia w za kre sie na uk kli -
nicz nych to zgod nie z hi po te zą, stu den ci PM de kla ro wa li,
że licz ba go dzin kształ ce nia by ła wy star cza ją ca. Po zo sta li
stu den ci re pre zen tu ją cy PWF oraz IP de kla ro wa li na to -
miast, że licz ba go dzin z przed mio tów kli nicz nych by ła
w ich uczel niach zbyt ma ła, a ró żni ce po mię dzy PM oraz
PWF i IP by ły istot ne sta ty stycz nie. Ró żni ce w opi niach stu -
den tów wy ni ka ją ce z pro fi lu uczel ni nie są w tym przy pad -
ku za ska ku ją ce. Jak już wie lo krot nie wspo mnia no, uczel nie
me dycz ne dys po nu ją ce wła sną ba zą kli nicz ną i wie lo let nim
do świad cze niem w kształ ce niu stu den tów w wie lu ob sza -
rach me dy cy ny kli nicz nej speł nia ją ocze ki wa nia stu den tów
w ob sza rze kształ ce nia kli nicz ne go. Jest ono bar dzo istot ne
w kształ ce niu fi zjo te ra peu tów, któ rzy na obec nym po zio mie
roz wo ju me tod fi zjo te ra peu tycz nych mo gli by szu kać mo żli -
wo ści za trud nie nia w wie lu no wych ob sza rach, ta kich jak
der ma to lo gia czy sto ma to lo gia, a nie tyl ko tra dy cyj nych, ta -
kich jak or to pe dia czy neu ro lo gia. Pro fil uczel ni miał rów nież
wpływ na oce nę przez stu den tów kształ ce nia w za kre sie
przed mio tów ści śle za wo do wych w za kre sie fi zjo te ra pii, czy li
kształ ce nia w za kre sie ki ne zy te ra pii, fi zy ko te ra pii i ma sa żu.

W tym przy pad ku to stu den ci PWF zde cy do wa nie wy -
żej oce ni li licz bę go dzin kształ ce nia w za kre sie tych przed -
mio tów niż po zo sta ła gru pa stu den tów re pre zen tu ją cych
PM i IP. W tym przy pad ku, uczel nie PWF ma ją naj dłu ższą
tra dy cje kształ ce nia w za kre sie tych przed mio tów, naj le piej
wy kształ co ną ka drę, co praw do po dob nie wpły nę ło w ba da -
nej gru pie na naj wy ższą oce ną stu den tów PWF w za kre sie
przed mio tów za wo do wych. Uzy ska ne wy ni ki w za kre sie
oce ny przez stu den tów na ucza nia kli nicz ne go oraz za wo -
do we go wska zu ją, że w ob sza rze kształ ce nia fi zjo te ra peu -
tów bar dzo uza sad nio ne wy da je się być po łą cze nie do -
świad cze nia kształ ce nia kli nicz ne go uczel ni me dycz nych
z za ple czem i ka drą spe cja li stów z za kre su przed mio tów
za wo do wych, któ rą dys po nu ją uczel nie spor to we, co mo -
gło by wpły nąć na pod nie sie nie ja ko ści kształ ce nia fi zjo te -
ra peutów w Pol sce i stwo rze nie uni ka to we go na ska lę eu ro -
pej ską pro gra mu kształ ce nia fi zjo te ra peu tów opar te go o naj -
lep sze do świad cze nia dwóch ty pów uczel ni. Na le ży za zna -
czyć, że pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych pod ję to już
w Pol sce pró bę utwo rze nia mię dzy uczel nia ne go wy dzia łu fi -
zjo te ra pii na ba zie dwóch sto łecz nych uczel ni: War szaw skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go oraz Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go, jed na kże z uwa gi na wie le trud no ści or ga ni za -
cyj nych po mysł ten nie do szedł do skut ku. Być mo że na ba -
zie uzy ska nych wy ni ków ba dań pre zen to wa nych w ni niej szej
pra cy oraz wciąż ro sną cej po pu lar no ści te go kie run ku w Pol -
sce, war to by ło by za sta no wić się czy nie roz po cząć od no wa
tych dzia łań, co za pew ne za gwa ran to wa ło by wy so ką ja kość
kształ ce nia oraz spo tka ło by się z za in te re so wa niem wie lu
kan dy da tów, któ rzy pod ję li by kształ ce nie na ta kim uni ka to -
wym w ska li Eu ro py wy dzia le fi zjo te ra pii.

Na to miast, je śli cho dzi o kształ ce nie w za kre sie tech nik
spe cjal nych w fi zjo te ra pii to stu den ci uczel ni o wszyst kich
ba da nych pro fi lach kształ ce nia nie by li usa tys fak cjo no wa ni
kształ ce niem w tym ob sza rze i wszy scy zgod nie twier dzi li,

insignificant. However, in line with the hypothesis, the
amount of clinical classes was perceived as sufficient by
MS students, while their PE and OU peers assessed it as
insufficient, with differences between PE and OU being
statistically significant. The discrepancies between stu dents’
opinions depending on the orientation of their university are
not surprising in this case. As has already been mentioned
several times, medical universities have their own clinical
facilities and many years of experience in training students
in multiple areas of clinical medicine so they meet students’
expectations concerning clinical training. Clinical classes
are essential in the education of physiotherapists who, with
the current level of development of physiotherapeutic me -
thods, could seek employment in many new areas, such as
dermatology or dentistry, rather than limiting themselves
only to traditional fields such as orthopaedics or neurology.
The university profile also influenced the students’ assess -
ment of courses strictly related to physiotherapy, i.e. kine -
siotherapy, physiotherapy and massage.

In this case, it was PE students who assessed the
number of hours devoted to these courses higher than MS
and OU participants. Universities of physical education
have the longest tradition in training and the best teachers
in this area, which probably led to the highest scores for
physiotherapy-related courses given by PE students.
Scores for clinical and physiotherapeutic training indicate
that it would be advisable to combine the clinical expe -
rience of medical universities with the facilities and teach -
ing staff of specialists in physiotherapy-related courses
available in universities of physical education in order to
improve the quality of physiotherapy education in Poland
and create a unique programme of physiotherapy training,
not available anywhere else in Europe, that would draw on
the strongest advantages of the two university types. An
attempt to establish an inter-university physiotherapy de -
part ment combining education in two Warsaw-based insti -
tutions: Warsaw Medical University and University of Phy -
sical Education was actually undertaken in the late nine -
ties, but the project eventually failed due to organisational
obstacles. In view of the present findings and the ever-
increasing popularity of physiotherapy degree programmes
in Poland, it might be a good idea to consider re-launching
the project, which would guarantee high quality of edu -
cation and attract many candidates who would commence
training in a physiotherapy department unique on a Eu ro -
pean scale.

As far as education in special techniques in physiothe -
rapy is concerned, students from all types of university-
level schools were not satisfied with training in that area
and they considered the number of classes to be insu -
fficient. At the same time, with the current level of research
in physiotherapy and development of new therapeutic
methods, it seems important for universities to ensure high-
quality training in state-of-the-art physiotherapeutic me -
thods. It is vital to keep pace with the intensive develop -
ment of modern research in physiotherapy and the re -
sultant new methods, which should be included in the cur -
ricula of degree programmes in physiotherapy as early as
possible. It is especially important in the situation when
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że uczel nie ofe ru ją zbyt ma ło tre ści kształ ce nia. Wy da je się
na to miast istot ne, że by na obec nym po zio mie ba dań na -
uko wych pro wa dzo nych w fi zjo te ra pii i opra co wy wa nia no -
wych me tod le cze nia, uczel nie dba ły o za pew nie nie wy so -
kiej ja ko ści kształ ce nia w za kre sie no wo cze snych me tod fi -
zjo te ra peu tycz nych. Nie mo żna za po mi nać o in ten syw nym
roz wo ju no wo cze snych ba dań na uko wych w za kre sie fi zjo -
te ra pii i wpro wa dza nych na ich pod sta wie no wych me tod,
w za kre sie któ rych jak naj wcze śniej po win no się kształ cić
wła śnie stu den tów te go kie run ku. 

Jest to szcze gól nie istot ne w sy tu acji, w któ rej więk -
szość stu den tów de kla ru je chęć pod ję cia pra cy w in nych
kra jach Unii Eu ro pej skiej, w któ rych pra ca fi zjo te ra peu ty
opie ra się w więk szo ści o te me to dy, któ re zo sta ły wpro wa -
dzo ne do po wszech nej prak ty ki w opar ciu o ba da nia pro -
wa dzo ne zgod nie z Evi den ce Ba sed Re ha bi li ta tion.

W obec nej chwi li wie dza na te mat sto so wa nia no wo -
cze snych me tod w fi zjo te ra pii jest w więk szo ści uczel ni po -
głę bia na przez stu den tów w ra mach za jęć w ko łach na uko -
wych. War to jed nak pod kre ślić, że pra ca stu den tów w ko -
łach na uko wych za le ża ła bar dzo istot nie w ba da nej gru pie
od pro fi lu uczel ni. Aż 70% stu den tów PM i 60% stu den tów
IP de kla ro wa ło, że w wy bra nej przez nich uczel ni ist nia ło
ko ło na uko we zwią za ne z fi zjo te ra pią, pod czas gdy wśród
stu den tów PWF tyl ko 35% de kla ro wa ło ist nie nie ta kie go
ko ła, a aż 47% spo śród nich ni gdy nie in te re so wa ło się pra -
cą w ko le na uko wym. Wy ni ki te by ły by bar dzo opty mi stycz -
ne, gdy by od set ki stu den tów, któ rzy wie dzie li o dzia ła niach
ko ła na uko we go na ich uczel ni od zwier cie dla ły rze czy wi ste
licz by stu den tów bio rą ce udział w ich pra cach. Nie ste ty,
licz by osób ak tyw nie uczest ni czą cych w pra cach kół na -
uko wych się ga ły w ba da nej gru pie za le d wie 12%, przy
czym naj więk szą gru pę (18%) sta no wi li stu den ci PM, któ -
rzy istot nie czę ściej niż ich ko le dzy z po zo sta łych uczel ni
bra li udział w ta kich pra cach.

Opi nie ba da nej gru py stu den tów na te mat od po wied -
niej w pro gra mie kształ ce nia licz by za jęć prak tycz nych
oraz licz by go dzin bez po śred nie go kon tak tu z pa cjen tem
rów nież za le ża ły od pro fi lu uczel ni. Stu den ci re pre zen tu ją -
cy PM istot nie wy żej oce nia li pro gram kształ ce nia w tym
za kre sie niż ich ko le dzy z PWF i IP. Licz ba go dzin kształ -
ce nia prak tycz ne go wią że się ści śle z licz bą za jęć kli nicz -
nych, dla te go też uzy ska ne wy ni ki po twier dza ją pre zen to -
wa ne wcze śniej da ne. Je śli cho dzi na to miast o czas bez -
po śred nie go kon tak tu z pa cjen tem pod czas za jęć, to w tym
ob sza rze rów nież stu den ci PM by li naj bar dziej za do wo le ni.
Na le ży jed nak zwró cić uwa gę na fakt, że licz ba go dzin bez -
po śred nie go kon tak tu z pa cjen tem pod czas stu diów zwią -
za nych z me dy cy ną ni gdy nie bę dzie wy star cza ją ca.

Cie ka wie kształ tu ją się wy ni ki do ty czą ce opi nii ba da nej
gru py stu den tów na te mat ty pu uczel ni, któ ra po win na
kształ cić fi zjo te ra peu tów, gdzie zgod nie z prze wi dy wa nia -
mi, pro fil uczel ni miał wpływ na po strze ga nie ty pu uczel ni.
Stu den ci uczel ni me dycz nych w zde cy do wa nej więk szość
twier dzi li, że fi zjo te ra peu tów po win ny kształ cić wy łącz nie
uczel nie me dycz ne, na to miast stu den ci PWF de kla ro wa li,
że kształ ce nie to po win no od by wać się w uczel niach spor -
to wych. In te re su ją ce są na to miast w tym świe tle opi nie stu -
den tów IP, któ rzy nie zwią za ni ani z uczel nia mi ty pu PM,

most students are willing to find employment in other EU
countries where physiotherapists rely on methods intro -
duced to everyday practice in the wake of evidence-based
research in rehabilitation.

At the present juncture, command of state-of-the-art
physiotherapeutic methods may be acquired by students in
Research Societies. It needs to be stressed, however, that
the students’ involvement in Research Societies was very
significantly dependent on the orientation of the school. As
much as 70% of MS students and 60% of OU students
declared that there was a Physiotherapy Research Society
in their school, while only 35% of PE students gave this
answer and 47% of them had never been interested in
becoming engaged in the work of such a society. The find -
ings would be highly optimistic if the percentage of stu -
dents aware that their school has a student research
society reflected the number of students actually partici -
pating in the work of such societies. Unfortunately, the
proportion of persons actively participating in the societies
was only 12% in the study group, with the widest involve -
ment (18%) among MS students, who were engaged in the
work of the societies significantly more frequently than their
PE and OU counterparts.

Students’ opinions about the appropriate number of
practical classes and the time of working directly with pa -
tients also differed between various university-level
schools. MS students assessed training in this area sig -
nificantly higher than their PE and OU peers. The number
of practical classes is strongly associated with the number
of clinical classes, therefore the findings confirm the data
presented above. With regard to the time of working di -
rectly with patients during classes, MS students were also
the ones most satisfied. It seems necessary to point out,
however, that the time of working directly with patients
during medicine-related studies will never be sufficient.

An interesting trend can be observed in opinions re -
garding the type of school that should offer physiotherapy
degree programmes. These opinions, as expected, were
influenced by the students’ university profile. The vast ma -
jority of students from medical universities claimed that
physiotherapists should be trained only at medical univer -
sities, while PE participants believed that such training
should be offered by universities of physical education. In
this context, it is interesting to look at the opinions of OU
students, who, related to neither MS nor PE universities,
declared their objective views on the issue. Namely, OU
respondents indicated medical universities significantly more
frequently than universities of physical education as the type
of institution that should offer physiotherapy degrees. This
attitude again reflects the belief that physiotherapy is a me -
dical profession and, as such, should be taught at medical
universities.

With respect to the duration of Bachelor-degree pro -
grammes, students from all types of university-level schools
claimed that the current duration of the programme, i.e. 
3 years (6 semesters), was appropriate. The duration of
Bachelor-degree programmes at medical universities and
university-level schools of orientations not connected with
medicine or physical education has been 3 years ever
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ani PWF de kla ro wa li swo je obiek tyw ne opi nie w tej spra -
wie. I tak, stu den ci re pre zen tu ją cy IP de kla ro wa li istot nie
czę ściej niż PWF, że fi zjo te ra peu tów po win ny kształ cić
uczel nie me dycz ne. Dość wy raź nie po raz ko lej ny kształ tu -
je się tu taj jed no znacz na po sta wa stu den tów IP, że wy bra -
ny za wód jest za wo dem me dycz nym i dla te go kształ ce nie
w je go za kre sie po win no od by wać się wła śnie w uczel -
niach me dycz nych. 

Je śli cho dzi o czas trwa nia stu diów to wszy scy ba da ni
stu den ci bez wzglę du na pro fil uczel ni de kla ro wa li, że stu -
dia po win ny trwać ty le cza su, ile trwa ją obec nie, czy li 3 la -
ta (6 se me strów). Stu dia w uczel niach PM i IP od po cząt ku
po wsta nia kie run ku fi zjo te ra pia trwa ją 3 la ta. W Stan dar -
dach Kształ ce nia dla te go kie run ku na pi sa ne jest, że stu dia
po win ny trwać „co naj mniej 3 la ta”, w związ ku z tym uczel -
nie sto su ją się do mi ni mum za pi sów. W uczel niach PWF,
np. w War szaw skiej Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
stu dia te do ro ku 2006 trwa ły 3,5 ro ku, czy li 7 se me strów.
W ostat nich la tach jed nak skró co no je o je den se mestr
i w chwi li obec nej tak jak w in nych uczel niach stu dia trwa -
ją 3 la ta. Na to miast je śli cho dzi o opi nie stu den tów na ten
te mat to pro fil uczel ni wpły wał na opi nie stu den tów od -
nośnie cza su trwa nia stu diów na kie run ku fi zjo te ra pia. Wła -
śnie stu den ci PWF twier dzi li istot nie czę ściej niż ich ko le -
dzy z po zo sta łych uczel ni, że kształ ce nie to po win no trwać
dłu żej. Być mo że wpływ na ta ką po sta wę mia ła rów nież
pre zen to wa na wy żej opi nia, że licz ba go dzin kształ ce nia
prak tycz ne go i kli nicz ne go oraz czas bez po śred nie go kon -
tak tu z pa cjen tem był w ich opi nii szcze gól nie nie wy star -
cza ją cy. Opi nie te są cie ka we w kon tek ście licz by lat kształ -
ce nia oraz ty go dni dy dak tycz nych stu diów na kie run ku fi -
zjo te ra pia w in nych kra jach Eu ro py. W więk szo ści kra jów
eu ro pej skich stu dia te trwa ją 4 la ta (8 se me strów), po nad -
to stu den ci ma ją co naj mniej 40 ty go dni za jęć dy dak tycz -
nych w ro ku. W związ ku z tym re ali zo wa na licz ba go dzin
prak tycz nych oraz licz ba za jęć kli nicz nych jest więk sza. In -
te re su ją ca by ła by od po wiedź na py ta nie, ja kie by ło by za in -
te re so wa nie stu dia mi II stop nia wśród pol skich stu den tów,
gdy by kształ ce nie na stu diach I stop nia trwa ło tak, jak w in -
nych kra jach eu ro pej skich 4 la ta. W obec nej sy tu acji wy da -
je się jed nak, że je śli i tak zde cy do wa na więk szość ba da -
nych stu den tów de kla ru je chęć pod ję cia kształ ce nia na stu -
diach II stop nia, to być mo że, że nie uza sad nio ne jest prze -
d łu ża nie stu diów I stop nia do 4 lat.

Pro fil uczel ni miał rów nież wpływ na opi nie stu den tów
na te mat po now ne go wy bo ru uczel ni. 40% ba da nych de -
kla ro wa ło, że wy bra ło by po now nie stu dia na wy bra nej przez
sie bie uczel ni, na to miast du ża gru pa osób, oko ło 34% de -
kla ro wa ło, że nie pod ję ło by na tej uczel ni po now nie stu -
diów. Stu den ci IP istot nie czę ściej to de kla ro wa li, co nie
wy da je się być za ska ku ją ce, szcze gól nie w świe tle de kla -
ro wa nej wcze śniej opi nii, że kształ ce nie fi zjo te ra peu tów
po win no od by wać się w uczel niach me dycz nych. Te zę tę
po twier dza rów nież fakt, że stu den ci PM istot nie czę ściej
niż ich ko le dzy z po zo sta łych uczel ni de kla ro wa li, że wy -
bra li by po now nie stu dia wła śnie w tej uczel ni.

since physiotherapy programmes were first offered by
these schools. The Educational Standards specify that
phy siotherapy programmes should last ‘at least three
years’ so the universities look to fulfil this minimum re qui -
rement. Universities of physical education (e.g. Warsaw
University of Physical Education) used to offer program -
mes lasting 3.5 years (7 semesters) before 2006. Recently,
however, their duration has been reduced by 1 semester
and now it is 3 years, like at the other types of university-
level schools. Students’ opinions on the optimal duration of
physiotherapy degree programmes varied with the profile
of their university-level school. PE students were the ones
who claimed significantly more frequently than their MS
and OU peers that the training should be longer. Such an
attitude could have been associated with the above opinion
that the number of practical and clinical classes as well as
the time of working directly with patients was insufficient.
These opinions seem interesting when compared to the
number of years and teaching weeks during corresponding
programmes in other European countries. In the majority of
European countries, Bachelor-degree programmes in phy -
siotherapy last 4 years (8 semesters) and students have at
least 40 teaching weeks a year. Therefore, the number of
practical and clinical classes is higher. It would be inte rest ing
to know whether interest in Master-degree programmes
would change if Bachelor-degree programmes lasted 
4 years, as in other European countries. Currently, how ever,
the vast majority of students are willing to undertake Master-
degree studies so it might not be necessary to extend the
duration of Bachelor-degree programmes to 4 years.

The orientation of the university-level school also influ -
enced the students’ satisfaction with their choice of uni -
versity. Forty per cent of the students would have selected
to study physiotherapy at the same university-level school
if they were to choose again, while a large group of parti -
cipants (34%) claimed they would not. OU students were
most frequently dissatisfied with their university choice,
which does not seem surprising in view of their opinion that
physiotherapy degree programmes should be offered by
medical universities. This hypothesis is further confirmed
by the fact that MS students claimed significantly more fre -
quently than their PE and OU counterparts that they would
have selected the same university-level school again.
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Czyn ni ki ogra ni cza ją ce pre zen to wa ne wy ni ki ba dań
Ana li zu jąc wy ni ki pre zen to wa ne w ni niej szej pra cy na -

le ży jed nak pa mię tać o jed nym z bar dzo istot nych ele men -
tów. W chwi li obec nej kształ ce nie na stu diach I stop nia na
kie run ku fi zjo te ra pia w Pol sce od by wa się w po nad 150
uczel niach, z cze go jak już wspo mnia no zde cy do wa ną
więk szość sta no wią uczel nie nie pu blicz ne o pro fi lu kształ -
ce nia nie zwią za nym tra dy cyj nie ani z me dy cy ną, ani ze
spor tem. W pre zen to wa nych ba da niach wzię ło udział 10
uczel ni, a ba da na gru pa sta no wi ła re pre zen ta tyw ną pró bę
pol skich stu den tów fi zjo te ra pii. Wła dze rek tor skie i dzie -
kań skie tych uczel ni, po za po zna niu się z tre ścią an kie ty
zgo dzi ły się na udział w ba da niach. Po śred nio mo że to
świad czyć o prze ko na niu władz tych uczel ni o za pew nia niu
wy so kiej ja ko ści kształ ce nia na kie run ku fi zjo te ra pia i bra -
ku obaw o opi nie stu den tów wy ra ża ne w ano ni mo wej an -
kie cie, co po czę ści udo wad nia ją pre zen to wa ne wy żej wy -
ni ki ba dań. Cie ka we na to miast by ło by po zna nie wy ni ków
ba dań w za kre sie po staw za wo do wych wśród stu den tów
uczel ni, któ rych wła dze rek tor skie i dzie kań skie nie wy ra -
ża ły chę ci udzia łu w ba da niach, co nie ste ty, ze wzglę dów
obiek tyw nych jest nie mo żli we.

WNIO SKI
1. Pro fil uczel ni miał w ba da nej gru pie stu den tów wpływ

na sa tys fak cję stu den tów z pro gra mów stu diów i tre ści
kształ ce nia otrzy ma nych pod czas trzech lat stu diów
I stop nia. 

2. Pro gra my stu diów i tre ści kształ ce nia fi zjo te ra peu tów
w Pol sce po win ny być sta le do sko na lo ne w ce lu po pra -
wy ja ko ści kształ ce nia we wszyst kich ty pach uczel ni.

3. Uza sad nio ne wy da je się być po łą cze nie do świad cze -
nia kształ ce nia kli nicz ne go uczel ni me dycz nych z za -
ple czem i ka drą spe cja li stów z za kre su przed mio tów
za wo do wych, któ rą dys po nu ją uczel nie spor to we, co
mo gło by wpły nąć na pod nie sie nie ja ko ści kształ ce nia
fi zjo te ra peu tów w Pol sce. 

4. Na obec nym po zio mie ba dań na uko wych pro wa dzo -
nych w fi zjo te ra pii, wa żne wy da je się rów nież za pew -
nie nie wy so kiej ja ko ści kształ ce nia w za kre sie no wo -
cze snych me tod fi zjo te ra peu tycz nych.

5. Pro gra my kształ ce nia stu den tów stu diów I stop nia na kie -
run ku fi zjo te ra pia za wie rać po win ny rze tel ne i obiek tyw ne
in for ma cje na te mat de dy ko wa nych fi zjo te ra peu tom do dat -
ko wych szko leń za wo do wych. In for ma cje te są dla stu den -
tów zbyt ma ło do stęp ne, a w ob li czu bo ga tej ofer ty ryn ku
do dat ko wych szko leń za wo do wych oraz wy so kich kosz tów
udzia łu w nich, stu den ci wła śnie pod czas za jęć na uczel ni
po win ni otrzy mać obiek tyw ne in for ma cje na ten te mat.

Limitations of the study
While analysing the study findings, it must be borne in

mind that physiotherapy Bachelor-degree programmes are
currently offered by more than 150 university-level schools
in Poland, the vast majority of which are those of orien -
tations not connected with medicine or physical education.
The present study was conducted at 10 university-level
schools and the study group was a representative sample
of Polish physiotherapy students. The authorities of the
universities and faculties expressed their consent for the
study after reviewing the questionnaire, which may reflect
their confidence about the high quality of training offered in
the Bachelor-degree programmes in physiotherapy and
lack of anxiety about students’ opinions expressed in an
anonymous questionnaire, as partly evidenced by the
above findings. However, it would be interesting to find out
about the professional attitudes of students from university-
level schools whose authorities did not consent to having
the study in their institution but, for objective reasons, this
is impossible.

CONCLUSIONS
1. The profile of the school had an effect on the students’

satisfaction with their degree programmes as well as
knowledge and skills acquired during their 3-year Ba -
chelor-degree studies.

2. The curricula and course content for physiotherapy stu -
dents in Poland should be constantly updated to im -
prove the quality of training at all types of university-
level schools.

3. It would be advisable to combine the clinical experience
of medical universities with the facilities and teaching
staff of specialists in physiotherapy-related courses
avai lable in universities of physical education in order to
improve the quality of physiotherapy studies in Poland.

4. In view of the current level of research in physiotherapy,
it seems important to provide students with high quality
training in state-of-the-art physiotherapy techniques.

5. The curricula of Bachelor-degree programmes in phy -
siotherapy should contain reliable and objective infor -
mation about additional training courses for physiothe -
rapists. The information is not sufficiently available to
students. At the same time, in view of the wide offer of
additional training courses on the market and their high
costs, students should receive objective information on
the subject matter during university classes.
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