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Pozycja zawodu 

fizjoterapeuty w Polsce - 

ocena studentów fizjoterapii 

Wprowadzenie:  

Prestiż  społeczny we współczesnym 
społeczeństwie w znacznym stopniu 
zdeterminowany jest przez pełnioną 
funkcję, czyli zawód. Pozycja danego 
zawodu wzbudza nieustanne 

zainteresowanie także osób go 
wykonujących i fizjoterapia nie jest tu 
wyjątkiem. 
 

Cel pracy:  

Ocena pozycji zawodu fizjoterapeuty 

w Polsce (w zestawieniu z innymi 

zawodami, w tym również 
medycznymi) na podstawie opinii 

studentów fizjoterapii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 



Materiał:  
Badaniem objęto 248 studentów: 

62 mężczyzn i 187 kobiet kierunku  

fizjoterapia Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, co stanowiło 93% 

wszystkich studentów tego kierunku. Byli 

to studenci studiów licencjackich oraz 

magisterskich, zarówno stacjonarnych  

jak i  niestacjonarnych). 

 

 

Metoda:  

Zastosowano ankietę własną, 
opracowaną na podstawie literatury 

dotyczącej zagadnień prestiżu zawodów. 

Kwestionariusz składał się z 19 pytań 

podzielonych na cztery części: 
1.Kwestionariusz główny – ocena 

wskaźników prestiżu wybranych 

zawodów. 

2. Część druga – informacje na temat 

czynników determinujących wybór 

studiów oraz ocena zawodu 

fizjoterapeuty. 

3. Część trzecia – zebranie informacji na 

temat studentów fizjoterapii 

4. Metryczka – wywiad, uzyskanie 

podstawowych danych o ankietowanych. 



 Ryc.1 Poziom wiedzy i edukacji  

Ryc.2 Poziom użyteczności zawodu 

Wyniki:  



Ryc.4. Poziom otrzymywanego dochodu. 

Ryc.5. Poziom społecznego poważania. 

Ryc.6 .Współudział w profesji mężczyzn i 
kobiet 



Wnioski: 

 

 Studenci fizjoterapii Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego wysoko 

oceniają pozycję swojego 

przyszłego zawodu stawiając go 

obok prestiżowych profesji 

lekarza, prawnika oraz sędziego. 

Wyjątek stanowi niskie kryterium 

dochodu oraz przeciętne oceny 

poważania społecznego. 

 

 Wśród analizowanych zawodów 

medycznych, status społeczny 

fizjoterapii również postrzegany 

jest bardzo wysoko, zaraz za 

lekarzem. Odstępstwem jest 

wymiar dochodu, w którym 

wszystkie zawody medyczne,  

z wyjątkiem zawodu pielęgniarki,  
oceniane są wyżej. 

 

 Zdaniem większości badanych, 

fizjoterapia nie jest profesją 

typowo żeńską, co automatycznie 

umacnia jej prestiż. 
 


