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szakképesítés
…
10.
A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított
tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
10.2 Írásbeli vizsga
10.2.1

A vizsgatevékenység megnevezése: Kutya-fizioterapeuta elméleti vizsga

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 100 kérdésből álló tesztjellegű
feladat, amely a teljes képzés ismeretanyagát magában foglalja. A teszt tartalma:
- Egyszerű feleletválasztásos tesztkérdések mindhárom modulból
- Anatómiai képletek azonosítása képről.
- Ortopédiai elváltozás azonosítása ábrán.
- Fizioterápiában kontraindikációk felsorolása.
- A vizsgakérdések 60% fizioterápia, 20%-a ortopédiai és neurológiai, 20%-a
anatómia témakörből álljon.

10.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

10.2.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

40%

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli feladathoz javítási
értékelési útmutatót kell készíteni.
10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60%-át elérte.
10.3 Projektfeladat
10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Terápiás terv készítése, gyakorlati
bemutató
10.3.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

- Egy ortopédiai, vagy neurológiai beteg kórelőzményét, és egyes, a terápiás terv
felállításához szükséges kulcsfontosságú információkat tartalmazó feladat elolvasása,
értelmezése.
- Terápiás terv kidolgozása, előadása.
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- A betegség által érintett területen található tapintható anatómiai képletek (csontok,
izmok) bemutatása a kutyán.
- Izomkörfogat, ízületi mozgáspálya mérésének bemutatása.
- A terápiás tervben szereplő eljárások bemutatása kutyán, a vizsgáztató instrukciói
alapján (masszázs, passzív kimozgatás, manuálterápia, asszisztált állás).
- A terápiás tervben szereplő tornafeladat fokozatainak egyszerűsített demonstrációja a
rendelkezésre álló eszközök segítségével.

10.3.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

10.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

10.3.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

10.3.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60%-át elérte. A vizsgán a terápiás terv felállítására az
összpontszám 50%-a adható. A projektfeladat bemutatására szintén 50%-nak
megfelelő pont adható. Amennyiben a vizsgázó a vizsga során nem megfelelő
bánásmódban részesíti a kutyát (fájdalmat okoz neki, esetleg fizikai fenyítésben
részesíti), úgy a projektfeladat végrehajtását a vizsgabizottság megszakítja és a
vizsgázó teljesítményét 0%-ra értékeli. Ha a vizsgázó olyan eljárást épít be a
terápiás tervbe, ami az adott betegségben kontraindikációnak minősül, úgy a
vizsgáztatónak ezt jelezni kell a vizsgázó felé, de a hibára a vizsgázónak kell
rájönnie. Amennyiben a vizsgázó nem ismeri fel a tévedését, úgy teljesítményét
0%-ra kell értékelni.
Amennyiben az idegen környezetben a kutya nem teljesítené a
vizsgafeladatokat, úgy a vizsgázó egyértelmű, szóbeli leírását is el kell fogadni
a tornagyakorlattal kapcsolatban.

…
10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: 10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: 11.
A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális
feltételek
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