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Promotor
Proponowana tematyka prac dyplomowych 2017/2018
Prof. M. Czerwiński
1.
Biochemia i fizjologia aktywności fizycznej.

2.
Nadwaga, otyłość, wpływ odżywiania na zdrowie.
3.
Rola oczyszczonych węglowodanów mi tłuszczów w żywieniu.
4.
Fizjoterapia w chorobach dziedzicznych.

5.
Dolegliwości bólowe - fizjologia i biochemia.

6.
Choroby metaboliczne.

Prof. M. Migała
1.
Absolwenci kierunku fizjoterapia na rynku pracy woj. opolskiego do 2016
roku.

2.
Wpływ
sytuacji
demograficznej
na
zapotrzebowanie
usług
fizjoterapeutycznych w woj. opolskim.

3.
Społeczna polityka lokalna wobec problemów współczesnego człowieka.
4.
Zmiany demograficzne jako wyzwanie dla fizjoterapeutów.

5.
Szkolnictwo w zakresie fizjoterapii w woj. opolskim w opinii pracodawców.
6.
Wpływ fizjoterapii u chorych pulmonologicznych.
7.
Wpływ fizjoterapii po zabiegach torakochirurgicznych.
8.
Znaczenie fizjoterapii u chorych kardiologicznych.
9.
Znaczenie fizjoterapii po zabiegach kardiochirurgicznych.
10. Rozwój lecznictwa w woj. opolskim po 1945 roku.
11. Rozwój rehabilitacji pulmonologicznej w woj. Opolskim.
12. Najczęstsze zabiegi
fizjoterapeutyczne
zlecane u pacjentów z
dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w warunkach ambulatoryjnych.
13. Najczęstsze zabiegi fizjoterapeutyczne zlecane u pacjentów ze zmianami
zwyrodnieniowymi stawów kolanowych w warunkach ambulatoryjnych.
14. Najczęstsze zabiegi fizjoterapeutyczne zlecane u pacjentów ze zmianami
zwyrodnieniowymi stawów biodrowych w warunkach ambulatoryjnych.

Prof. J. Szczegielniak
1.
Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych.

2.
Fizjoterapia w geriatrii.

3.
Fizjologia wysiłku.

4.
Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu.

5.
Fizjoterapia w chorobach kręgosłupa.

6.
Metody specjalne w fizjoterapii.

7.
Fizjoterapia zwierząt.

Prof. K. Waśniowska
1.
Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na jakość życia mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej.

2.
Ocena sprawności fizycznej Seniorów.

3.
Ocena sprawności intelektualnej i jakości życia pensjonariuszek Domu
Pomocy Społecznej.

4.
Ocena jakości życia osób starszych w rodzinie i Domu Pomocy Społecznej.
5.
Ocena sprawności fizycznej u osób z lekkim i umiarkowanym stopniem
upośledzenia umysłowego.

6.
Ocena jakości życia osób po implantacji endoprotezy stawu kolanowego.
7.
Główne czynniki ryzyka choroby dyskowej w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa.

8.
Częstość występowania bóli kręgosłupa u osób wykonujących pracę
siedzącą.

9.
Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane najczęściej w leczeniu pacjentów z
zespołami bólowymi odcinka szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
10. Wpływ zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego na jakość życia.
11. Porównanie jakości życia pacjentów po operacyjnym i zachowawczym
leczeniu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
12. Aktywność ruchowa jako profilaktyka osteoporozy.
13. Rola prawidłowego żywienia w zachowaniu zdrowia.
14. Anoreksja – wpływ niedożywienia na organizm człowieka.
15. Wpływ aktywności ruchowej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
16. Aktywność ruchowa w leczeniu i zapobieganiu otyłości.
17. Występowanie otyłości u uczniów gimnazjum publicznego.
18. Wpływ aktywności fizycznej i sposobu odżywiania się na występowanie
otyłości wśród studentów.
19. Wpływ aktywności fizycznej i sposobu odżywiania się na występowanie
otyłości wśród młodzieży.
20. Wiedza o konsekwencjach otyłości u otyłych i ich otoczenia.
21. Wiedza o cukrzycy wśród chorych i ich rodzin.
22. Cukrzyca: znaczenie wysiłku fizycznego a jakość życia.
23. Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych
schorzeniach narządu ruchu.
24. Postawy fizjoterapeutów wobec zagadnień bioetycznych: eutanazja, in vitro,
transplantacja.

25. Aspekt etyczny transplantacji organów.
26. Etyka zawodu fizjoterapeuty- relacja między fizjoterapeutą a pacjentem.
27. Prawne aspekty zawodu fizjoterapeuty.
Prof. K. Wronecki
1. Rehabilitacja w kardiologii.
2. Fizjoterapia w pediatrii wieku dziecięcego.
Dr D. Bączkowicz
Proponowane zagadnienia prac licencjackich:
1.
Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu zaburzeń aparatu
stawowego człowieka.
2.
Rola i znaczenie fizjoterapii w profilaktyce i terapii urazów sportowych.
3.
Profilaktyka i fizjoterapia dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych o
charakterze przewlekłym.
Proponowane tematy prac magisterskich:
1.
Ocena funkcji amortyzacyjnej kręgosłupa u osób w różnym wieku.
2.
Znaczenie rodzaju podłoża oraz typu obuwia na obciążenie aparatu
stawowego.
3.
Wibroartrograficzna analiza jakości ruchu w stawach obręczy barkowej.
4.
Wpływ schładzania miejscowego stawów maziówkowych na jakość ruchu
artrokinematycznego.

5.
Wpływ wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na funkcję
amortyzacyjną kręgosłupa.
6.
Analiza zależności pomiędzy głębokością krzywizn kręgosłupa a
możliwością pochłaniania drgań mechanicznych.

Dr K. Bogacz
1.
Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych.
2.
Fizjoterapia w geriatrii.
3.
Fizjologia wysiłku.
4.
Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu.

5. Fizjoterapia w chorobach kręgosłupa.
6. Metody specjalne w fizjoterapii.
7.
Fizjoterapia zwierząt.

Dr A. Bunio
1.
Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na siłę i funkcję mięśni osób
w wieku podeszłym.
2. Ocena wpływu postępowania fizjoterapeutycznego na równowagę i chód
osób starszych z dysfunkcjami narządu ruchu.

3.
Ocena sprawności intelektualnej seniorów w Domu Pomocy Społecznej.
4.
Ocena jakości życia seniorów w Domu Pomocy Społecznej.
5. Ocena stanu funkcjonalnego seniorów objętych długoterminową opieką
instytucjonalną.
6. Funkcja dużych stawów u osób w wieku podeszłym.
7. Ocena siły mięśni przedramienia i ręki u osób starszych.
8. Ocena skłonności do upadków i zaburzeń równowagi u osób w wieku
podeszłym.
9. Ocena ruchomości kręgosłupa u seniorów.

Dr M. Krajczy
1.
Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na poziom bólu i sprawność

fizyczną po operacjach chirurgicznych.
2.
Ocena efektów zastosowania plastrowania na czynność narządu ruchu

u profesjonalnych muzyków.
3.
Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na obrzęk limfatyczny

kończyny górnej u kobiet po mastektomii.

4.
Ocena rodzaju aplikacji plastrowania dynamicznego w redukcji obrzęku

chłonnego u kobiet po leczeniu raka piersi.
5.
Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na redukcję wagi i obwodów

brzucha.
6.
Ocena zastosowania plastrowania dynamicznego u dzieci z bocznym

skrzywieniem kręgosłupa.
7.
Wpływ plastrowania dynamicznego na fizjoterapię chorych po urazach

stawu skokowo goleniowego
8.
Wpływ plastrowania dynamicznego na sztywność i czynność

bioelektryczną mięśni szkieletowych.
9.
Ocena zastosowania plastrowania dynamicznego w fizjoterapii zespołów

bólowych kręgosłupa.
10.

Analiza wyników fizjoterapii pacjentów z bólami kręgosłupa odcinka

szyjnego wg programu usprawniania opartego o plastrowanie dynamiczne

oraz koncepcję PNF i/lub elementy terapii manualnej.
11.
Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na poprawę funkcji chodu u

chorych po udarze mózgu (MPD, Parkinsoników, SM).
12.
Ocena zastosowania plastrowania dynamicznego w fizjoterapii

wybranych schorzeń neurologicznych.
13.
Wpływ plastrowania dynamicznego na stabilność postawy u dzieci/

młodzieży w wieku gimnazjalnym/licealnym.
14.
Ocena efektów plastrowanie dynamicznego w fizjoterapii chorych z

porażeniem nerwu twarzowego (strzałkowego,....).
15.
Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na pracę mięśnia

czworogłowego uda (trójgłowego, kulszowo - goleniowych) podczas

wyskoku u siatkarzy (piłkarzy ręcznych, koszykarzy, piłka nożna).

16.Zastosowania plastrowania dynamicznego w fizjoterapii kobiet z bólami menstruacyjnymi.
17.Ocena efektów fizjoterapii z zastosowania plastrowania dynamicznego u chorego z zespołem bólowym
kręgosłupa i rozrusznikiem serca.
18.Ocena efektów fizjoterapii z zastosowania plastrowania dynamicznego u ciężarnej chorej z zespołem
bólowym kręgosłupa.
19.Ocena efektów fizjoterapii z zastosowaniem plastrowania dynamicznego u chorego z zespołem bólowym
kręgosłupa i współistniejącą chorobą nowotworowa.
20.Ocena wpływu plastrowania dynamicznego przepony na mięsień poprzeczny brzucha i wynik oceny
funkcjonalnej u chorych z zespołem bólowym odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Dr I. Kulik-Parobczy
1.
Edukacja zdrowotna pacjenta onkologicznego.
2.
Badanie jakość życia wśród pacjentów onkologicznych
3.
Wpływ wybranych form aktywności fizycznej na tolerancję wysiłku chorych
po leczeniu onkologicznym.

Dr J. Łuniewski
1.
Testy funkcjonalne w ocenie efektów fizjoterapii w chorobach układu
oddechowego i krążenia.
2.
Testy funkcjonalne w ocenie efektów fizjoterapii w dysfunkcjach narządu
ruchu.
3.
Fizjoterapia w chorobach reumatologicznych.

4.
Efekty usprawniania u chorych reumatologicznych.
5.
Fizjoprofilaktyka i fizjoterapia w sporcie.
Dr E. Majorczyk
Prace licencjackie
1.
Zasady i efekty procesu fizjoterapii w zaburzeniach struktury i funkcji

stawu kolanowego. (2 osoby)
2.
Proces fizjoterapii prowadzony u osób z chorobami o podłożu

genetycznym. (2 osoby)
3.
Długofalowy program rehabilitacji w leczeniu chorób genetycznych o

charakterze postępującym. (2 osoby)
4.
Wykorzystanie fizjoterapii w leczeniu stanów zapalnych o charakterze

ogólnoustrojowym.
5.
Specyfika prowadzenia fizjoterapii u chorych po limfadenektomii

pachowej.

Prace magisterskie
1.Rola żywienia i diety w fizjoprolifaktyce.
2.Badanie poziomu świadomości społecznej, jako czynnika warunkującego efektywność fizjoprofilaktyki.
3.Stan wiedzy i świadomość zdrowotna a efektywność procesu redukcji masy ciała.
4.Fizjoterapeuta, jako członek zespołu prowadzącego proces redukcji masy ciała.
5.Rola wybranych technik fizjoterapeutycznych w modulowaniu przebiegu stanu zapalnego w stanach
ostrych.
6.Elementy długofalowego programu rehabilitacji, jako modulatory przebiegu przewlekłego stanu
zapalnego.
7.
Badania związku funkcjonalnego między stanem zapalnym w obrębie
stawu a zanikiem mięśni i osłabieniem siły mięśniowej.

8.
Wpływ farmakoterapii z wykorzystaniem niesteroidowych leków
przeciwzapalnych na efektywność prowadzonego procesu fizjoterapii u
pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym aparatu stawowego.
9.
Ocena efektywności wiskosuplementacji, jako środka wspomagającego
fizjoterapię zaburzeń w obrębie stawu kolanowego.

10.
Ocena
efektywności
terapii
przeciwbólowej,
jako
środka

wspomagającego fizjoterapię chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Dr M. Proszkowiec
W ZAKRESIE GERIATRII:

1.
Problematyka upadków u osób w wieku podeszłym.

2.
Stabilność posturalna osób w wieku podeszłym aktywnych ruchowo oraz
o sedentarnym trybie życia.

3.
Wpływ treningów ruchowych o różnym charakterze (do wyboru forma
aktywności) na stabilność posturalną starszych osób.

4.
Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na samopoczucie,

sprawność oraz przebieg ciąży.

5.
Wpływ fizykoterapii na proces leczenia odleżyn, u osób w starszym wieku
(studium przypadku).

W ZAKRESIE GINEKOLOGII:

6.
Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na przebieg ciąży i porodu.
7.
Wpływ działań aktywizujących ruchowo na zapobieganie występowania
problematyki nietrzymania moczu.

8.
Wpływ działań aktywizujących ruchowo w procesie leczenia nietrzymania
moczu, jako działań wspomagających.

9.
Problematyka występowania nietrzymania moczu u kobiet po porodach
fizjologicznych.

Dr A. Rutkowska
1. Ocena sprawności i wydolności fizycznej chorych onkologicznych, we
wszystkich jednostkach chorobowych na każdym etapie trwania leczenia.
2.Ocena jakości życia chorych onkologicznych, we wszystkich jednostkach chorobowych na każdym etapie
trwania leczenia.
3.Fizjoterapia w onkologii. Autorskie programy usprawniania przygotowane na podstawie najnowszych
doniesień naukowych. Wykorzystanie u chorych oraz ocena ich efektów.
4.Fizjoterapia po mastektomii.
5.Fizjoterapia w limfologii. Stosowanie manualnego drenażu limfatycznego, Kinesio Taping, bandażowanie w
redukcji obrzęków limfatycznych, wysięków i przesięków. Ocena efektów terapii.
6.Fizjoterapia u kobiet w ciąży. Redukcja dolegliwości bólowych kompleksu lędźwiowo-krzyżowego, redukcja
obrzęków, rozejście spojenia łonowego.
7.Kinesio Taping kobiet w ciąży, w połogu.
8.Postępowanie rehabilitacyjne w niewydolności przepony moczowo-płciowej.
9.Ocena sprawności i wydolności fizycznej osób w wieku podeszłym.
10. Fizjoterapia w problemach wieku starczego.
Dr A. Skomudek
1.
Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu.
2.
Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Dr K. Słonka
1.
Ocena postawy ciała różnymi metodami ( metodą sylwetkową,
punktowania).
2.
Ukształtowanie kończyn dolnych i wysklepienie stóp w różnych grupach
wiekowych.
3.

Ciężar tornistra a postawa ciała.
4.
Wpływ aktywności fizycznej na wybrane elementy postawy ciała.
5.
Sprawność motoryczna dzieci i młodzieży a częstość występowania zaburzeń
funkcjonalnych.
6.
Siła mięśni posturalnych a postawa ciała.
7.
Wpływ BMI na sprawność i aktywność ruchową dzieci i młodzieży.
8.
Analiza częstości występowania zaburzeń integracji sensomotorycznej i jej
wpływ na postawę ciała dzieci w wieku przedszkolnym.
9.
Profilaktyka i leczenie dolegliwości bólowe kręgosłupa i kończyn dolnych.
10. Styl życia a postawa ciała studentów.
11. Ocena stabilizacji centralnej i jej wpływ na krzywizny kręgosłupa.

Dr I. Spielvogel
1.
Odnowa biologiczna w sporcie i fizjoprofilaktyce.
2.
Lecznictwo uzdrowiskowe w wybranych schorzeniach.
3.
Balneoterapia.
4.
Wellnes i SPA.
5.
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
6.
Historia medycyny.

Uprzejmie prosimy o kontakt z pozostałymi promotorami w celu zapoznania się z proponowaną tematyką
prac dyplomowych.

