Špela (absolventka): Delo fizioterapevtke
mi je všeč, ker je delo z ljudmi, ki
potrebujejo pomoč, ker je razgibano,
dinamično, zanimivo, ker je delo, ki
povezuje gibanje in zdravje, zdravstvo in
šport, ker je delo, pri katerem se ne
dolgočasim :).

Urška (2. letnik ): Zame osebno je poklic
fizioterapevta zelo pozitiven iz vidika, ker
rada pomagam in si želim delati z ljudmi.
Zdi se mi, da mi bo vsak pacient z nekim
zdravstvenim problemom predstavljal nov
izziv. V največje zadovoljstvo pa mi bo, ko
bom videla, da je nekdo z mojo pomočjo
dosegel napredek. Kar se tiče študija, se mi
zdi, da je za enkrat kar razgiban, vendar pa
pričakujem, da bo v naslednjih semestrih še
bolj (s tem mislim na vaje).
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Mnenja študentov FT o tem,
kaj za njih predstavlja lik
fizioterapevta, kakšen se jim
zdi študij, kako gledajo na
poklic, ki ga bodo nekoč
opravljali.
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Ana (absolventka): Biti fizioterapevt(ka)
je fajn, ker lahko pomagaš ljudem, da se
postavijo na noge - dobesedno in/ali v
prenesenem pomenu.

Ivana (2. letnik FT): Za lik fizioterapevta
je nujen precej pozitiven odnos do življenja,
do ljudi, enostavno je treba imeti ljubezen
do človeka takega, kot je, v vsej možni
različnosti.
Potrebna
je
vztrajnost,
sposobnost ustvariti vizijo, potrebno je biti
samomotiviran, treba se je učiti, tudi takrat,
ko se ti ne de . Vse to je treba upoštevati
že med študijem in kasneje to prenesti na
delo, v prakso. Sama delo fizioterapevta
opravljam s srcem in posledično z lahkoto.
Za sam študij lahko do sedaj rečem, da je
dobro organiziran. Dobra stran je
raznolikost študija – to, da imamo vaje, ne
samo predavanja. Pri vsakem predmetu je
na voljo dovolj literature in zdi se mi dobro,
da je ta podana od profesorjev, ki nam
predavajo.

Nejc (fizioterapija 2. letnik): Najbolj
pomembno je po moje to, da je študij res
raznolik, da se najde še za tako zahtevnega
študenta kaj zanimivega. Je pa res da je to
študij za tiste, ki vedo da bodo morali delati
z ljudmi. Enkrat bodo ti ljudje dobre volje,
drugič slabe... na vse je treba bit
pripravljen.

Domen (2. letnik FT): Fizioterapevt si
želim postati predvsem zato, ker me zanima
rehabilitacija in na splošno pomoč ljudem
po poškodbah. Pod likom fizioterapevta si
predstavljam osebo, ki je za to dovolj
usposobljena, z ustreznim znanjem,
odgovornostjo
in zna
pristopiti
k
ljudem. Poklic fizioterapije je pa tudi zelo
zahteven, saj potrebuješ veliko znanja in da
le-to postaneš, se moraš truditi že v
srednješolskih letih, zato kasneje to še bolj
ceniš. Študij je zelo raznovrsten, veliko se
lahko naučiš in odneseš od vaj, vidiš veliko
primerov
in
različnih
podsmeri
fizioterapije. Za študij sem se torej odločil,
ker rad pomagam ljudem in da se lahko čim
več naučim o samem delovanju človeškega
gibalnega sistema.

Polona (absolventka fizioterapije): Poklic
fizioterapevtke mi predstavlja tisto stvar,
kjer se lahko popolnoma uresničim. Delo z
ljudmi, pomoč ljudem v stiski, v bolezni.
Biti motivator, animator. Pomagati s svojim
znanjem o terapiji, vajah in zdravstvu.
Vzgajati, spodbujati. Pomembno mi je, da
je poklic izredno povezan z zdravim
načinom življenja, da povezuje šport in
zdravljenje, da poudarja gibanje in ne
tablet. Všeč mi je, ker ga moraš delati s
srcem, če želiš zares pomagati. Študij sam
pa je pester, zabaven, razgiban, njegova
zahtevnost te krepi in ti pomaga dozoreti
kot osebnost. Pokaže ti, da si sposoben in
da moraš vedno in povsod pokazati svoje
znanje in ga utemeljevati ne samo na
podlagi izkušenj temveč tudi na podlagi
literature.

