
 
 

 
TEMATY   PRAC   DYPLOMOWYCH    
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STUDIA   STACJONARNE 

 
Temat pracy 

Znaczenie aktywności fizycznej i jej wpływ na proces starzenia się organizmu. 
Przydatność fizjoterapii w odnowie biologicznej u sportowców. 
Stan wiedzy fizjoterapeutów na temat zagroŜeń wynikających z wykonywanej pracy. 
Otyłość a zagroŜenia chorobami narządu ruchu. 
Groty solne – moŜliwości zastosowania w rehabilitacji. 
Metody leczenia i profilaktyka najczęstszych urazów kończyn dolnych występujących u piłkarek ręcznych. 
Zastosowanie pól magnetycznych w rehabilitacji. 
Zastosowanie sauny IR w rehabilitacji. 
Stan wiedzy piłkarzy na temat profilaktyki urazów sportowych. 
Zastosowanie zabiegów SPA w walce z otyłością. 
Wpływ leczenia sanatoryjnego na funkcjonowanie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.  
Zastosowanie fizjoterapii po endoprotezoplastyce stawu biodrowego z powodu jałowej martwicy głowy kości udowej – 
opis przypadku. 
Mała aktywność fizyczna, a ból kręgosłupa u osób w wieku dojrzałym. 
Metody relaksacji w rehabilitacji. 
Wybrane treningi typu fitness i ich wpływ na zmiany adaptacyjne w organizmie człowieka 
Środki dopingujące w sporcie  
Hipoterapia w kompleksowej rehabilitacji dzieci z poraŜeniem mózgowym 
Trening zdrowotny w otyłości 
Aktywność fizyczna studentów Kolegium Karkonoskiego a bóle kręgosłupa 
Porównanie zdolności wysiłkowej u osób trenujących i nie trenujących biathlon testem Harwardzkim oraz PWC170 
Poziom aktywności fizycznej u dzieci w  wieku od 1 - 3 klasy szkoły podstawowej. 
Fizjoterapia u pacjentów po udarze mózgu- wybrane zagadnienia 
Kształtowanie zdolności wysiłkowej u kobiet w okresie ciąŜy 
Odnowa biologiczna u zawodników uprawiających sport wyczynowo 
Fizjoterapia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca  
Fizjoterapia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi 
Rola fizjoterapii w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc 
Wady stóp u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Profilaktyka i korekcja. 



Fizjoterapia poszpitalna u pacjentów po zawale serca 
Zerwanie więzadła krzyŜowego przedniego u sportowców w róŜnych dyscyplinach. Rehabilitacja w Polsce i na świecie 
Analiza skutków urazów stawu skokowego u zawodników trenujących piłkę noŜną klubu S.V. Rot - Weiss Bad Muskau 
MoŜliwości wykorzystania leczenia uzdrowiskowego u osób po zerwaniu więzadła krzyŜowego przedniego stawu 
kolanowego 
Patologia i reedukacja chodu po ogniskowych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego.   
Rola rehabilitacji uzdrowiskowej w leczeniu wybranych zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu 
Zastosowanie zimnolecznictwa i krioterapii w leczeniu schorzeń reumatycznych 
MoŜliwości zastosowania ćwiczeń jogi w  leczeniu wybranych schorzeń narządu ruchu 
PołoŜenie geograficzne uzdrowisk jako czynnik wpływający na klimatoterapię.  
Dostępności kościołów i obiektów sakralnych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Jeleniej Góry. 
Bariery dostępności do studiów dla osób niepełnosprawnych w wybranych wyŜszych uczelniach na terenie  Jeleniej Góry 
MoŜliwości wykorzystania  poizometrycznej relaksacji mięśni w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego. 
Rola rehabilitacji uzdrowiskowej w leczeniu osteoporozy 
Postępy rehabilitacji u osoby po wydłuŜeniu kości udowej metodą Ilizarowa.  
Porównanie skuteczności działania masaŜu medycznego a kinesjo – tapingu w zespołach bólowych  szyjnego odcinka 
kręgosłupa. 
Znaczenie werbalnych i pozawerbalnych sposobów komunikowania się  w relacji pacjent – fizjoterapeuta. 
Zastosowanie fizjoterapii w odnowie biologicznej u osób uprawiających sport wyczynowo. 
Zagadnienie komfortu Ŝycia kobiet po mastektomii, w aspekcie wyniku leczenia 
Zagadnienia postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentek po mastektomii 
Zasady postępowania fizjoterapeutycznego w przebiegu choroby Perthesa 
Patomechanizm i przyczyny zaburzeń chodu. 
Najczęstsze obraŜenia stawu kolanowego podczas gry w piłkę noŜną 
Wpływ  stylu Ŝycia na lokalizację i występowanie zespołów bólowych kręgosłupa. 
Wpływ otyłości na dysfunkcje narządu ruchu 
Postępowanie fizjoterapeutyczne w uszkodzeniach nerwu strzałkowego 
Rola i znaczenie fizjoterapii w wadach wrodzonych rdzenia kręgowego 
Postępowania fizjoterapeutyczne po uszkodzeniu ścięgna Achillesa 
Choroba Scheuermana jako problem terapeutyczny 
Zakres wskazań i moŜliwości postępowania fizjoterapeutycznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów  
Problematyka postępowania fizjoterapeutycznego w schorzeniach stawu krzyŜowo-biodrowego 
Powikłania zwichnięć w stawie ramiennym i ich leczenie. 
Specyfika postępowania fizjoterapeutycznego po rekonstrukcji więzadeł krzyŜowych przednich stawu kolanowego 
Rola fizjoterapii w leczeniu zespołu fibromialgii 
Rola fizjoterapii w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa 
Zasada doboru środków i metod fizjoterapeutycznych w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 
Znaczenie diagnostyki w doborze metod usprawniania pacjentów z zespołem bolesnego barku. 
Przebieg usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w zaleŜności od rodzaju  protezy. 
Zastosowanie niskich temperatur w prewencji i leczeniu schorzeń narządu ruchu. 
Cele i zadania w postępowaniu fizjoterapeutycznym w dysplazji i zwichnięciu stawu biodrowego.  



MoŜliwości wykorzystania metod fizjoterapii w leczeniu dzieci z zespołem Downa 
Fizjoterapia i opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona. 
Przyczyny, objawy i leczenie zespołów psychogennych w obrębie narządu ruchu . 
Znaczenie postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych.   
Przebieg leczenia usprawniającego chorych leczonych metodą Ilizarowa z powodu skrótu w obrębie kończyn dolnych. 
Znaczenie zabiegów fizjoterapeutycznych w usprawnianiu pacjentów z niedowładem połowiczny w udarze mózgu 
Dobór zabiegów fizjoterapeutycznych w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów w zaleŜności od okresu choroby 
Rola fizjoterapii w kompleksowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów w okresie remisji.  
PoraŜenie nerwu twarzowego: patogeneza oraz miejsce fizjoterapii w optymalizacji programu terapii. 
Funkcjonalna ocena stawów biodrowych u zawodników Ośrodka Sportów Konnych. 
Współczesne spojrzenie na kompleksową rehabilitację pacjentów z mózgowym poraŜeniem dziecięcym.  
Funkcjonalna ocena kręgosłupa lędźwiowego u zawodników Ośrodka Sportów Konnych. 
Zasady rehabilitacji uszkodzenia stawu kolanowego u zawodników klubu piłki noŜnej. 
Ocena podstawowych parametrów ruchowych i funkcjonalnych ręki po operacyjnym leczeniu zespołu cieśni kanału 
nadgarstka. 
Czynniki kształtujące wiedzę pacjentów kardiologicznych na temat swojej choroby. 
Rola wysiłku fizycznego w optymalizacji terapii chorych na cukrzycę 
Wpływ ćwiczeń fizycznych na zmniejszenie subiektywnych objawów osteoporozy. 
Fizjoterapia w pourazowym uszkodzeniu ścięgna Achillesa. 
Funkcjonalna ocena stawów barkowych u kierowców rajdowych Automobilklubu Karkonoskiego. 
Rehabilitacja po urazach stawu kolanowego 
Zastosowanie metod fizjoterapii we wspomaganiu treningu sportowego 
Rola fizjoterapeuty w najczęstszych urazach sportowych 
Postępowanie fizjoterapeutyczne w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa 
Aktualne metody fizjoterapeutyczne u dzieci z poraŜeniem mózgowym 
Aktualne metody fizjoterapeutyczne w chorobie Parkinsona 
Leczenie i rehabilitacja w złamaniach kości w obrębie stawu nadgarstka 
Wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne w wadach postawy 
Zastosowanie protez i ortez w zwyrodnieniach stawów kolanowych. 
Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego 
Metody usprawniania dzieci z zespołem Downa 
Rehabilitacja chorych po przebytym udarze niedokrwiennym 
Krioterapia w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu 
Zastosowania fizjoterapii w stwardnieniu rozsianym 
Wpływ wybranych technik fizjoterapeutycznych na astmę oskrzelową 
Wypadki komunikacyjne w Polsce jako istotny problem z punktu widzenia medyczno rehabilitacyjnego.  
Zastosowanie krioterapii w chorobach reumatoidalnych 
Wpływ gry na instrumentach dętych na sprawność wentylacyjną płuc. 
Zasady postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego 
Patologie chodu u pacjentów neurologicznych. 
Zaburzenia chodu i równowagi u osób starszych. 



Postępowanie fizjoterapeutyczne po uszkodzeniach mięśni i ścięgien. 
Najczęściej występujące urazy wśród siatkarzy i rola fizjoterapeuty w ich leczeniu. 
Fizjoterapia po złamaniach nasady dalszej kości promieniowej 
Fizjoterapia w procesie usprawniania dzieci z zespołem Downa. 
Rehabilitacja pacjentów z astmą oskrzelową 
Postępowanie fizjoterapeutyczne po amputacjach w obrębie kończyn dolnych. 
Nordic Walking jako środek  rehabilitacji pacjentów kardiologicznych. 
Rehabilitacja kobiet z obrzękiem limfatycznym po mastektomii. 
Aktywność fizyczna kobiet w ciąŜy 

 
 
 
 
 

 
STUDIA   NIESTACJONARNE 
 

Temat pracy 
Udary mózgowe a fizjoterapia 
Zastosowanie treningu relaksacyjnego w sporcie dzieci i młodzieŜy 
Problemy usprawniania stawu kolanowego.  
Szpotawość i koślawość kolan 
Wpływ sposobu Ŝywienia oraz aktywności fizycznej na otyłość u dzieci 
Wpływ i zastosowanie radonu jako naturalnego surowca uzdrowiskowego na kuracjuszy Świeradowa Zdroju.  
Fizjoterapia w leczeniu osteoporozy 
Zastosowanie Nordic Walking w fizjoterapii 
Niewydolność prawokomorowa jako przyczyna obrzęków kończyn dolnych - metody leczenia usprawniającego.  
Zastosowanie dogoterapii w fizjoterapii 
Zastosowanie wyciągów w Fizjoterapii 
Zastosowanie sprzętów i urządzeń stosowanych w kinezyterapii 
Zastosowanie hipoterapii w usprawnianiu dzieci i dorosłych 
Nowoczesne metody leczenia i usprawniania dolegliwości bólowych kręgosłupa. 
Rola fizjoterapii w rehabilitacji po udarze mózgu 
Poizometryczna relaksacja wiązadeł i mięśni nadmiernie przykurczonych w wybranych przypadkach.  
Elektroterapia w poraŜeniach wiotkich 
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów 
Rehabilitacja w udarze mózgu 
Wady postawy, zapobieganie, korygowanie i rola kinezyterapii. 
Aktywność ruchowa dzieci chorych na astmę 
Zastosowanie metod fizjoterapii do odnowy biologicznej w sporcie 



PoraŜenie nerwu twarzowego – leczenie i rehabilitacja 
Wpływ kinezyterapii na przebieg przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 
Skuteczność fizykoterapii w terapii przeciwbólowej w zwyrodnieniu stawu kolanowego. 
Metody usprawniania u chorych z ‘łokciem tenisisty’ 
Rehabilitacja kobiety w okresie połogu. 
Znaczenie rehabilitacji w chorobie Alzheimera 
Aktywność fizyczna w prewencji pierwotnej zawału serca 
Wpływ ćwiczeń metodą PNF na zmienność rytmu serca 
Postępowanie rehabilitacyjne w udarze niedokrwiennym mózgu 
Otyłość a bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym u pacjentów z oddziału rehabilitacyjnego Szpitala ‘Bukowiec’ w 
Kowarach 
Rehabilitacja kardiologiczna po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego 
Rehabilitacja w bocznym skrzywieniu kręgosłupa.  
Ocena potrzeby i moŜliwości rehabilitacji u kobiet po mastektomii 
Rehabilitacja w zwyrodnieniach kręgosłupa lędźwiowo-krzyŜowego 
Zabiegi fizjoterapeutyczne u chorych z endoprotezą stawu biodrowego 
Fizjoterapia w zespołach bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa na tle dyskopatii. 
Krioterapia po udarze mózgu 
Pęcherz neurogenny u osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. 
Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego 
Krioterapia ogólnoustrojowa w stwardnieniu rozsianym 
Zastosowanie Krioterapii w medycynie sportowej 
Fizjoterapia uszkodzeń więzadeł stawu kolanowego 
Zastosowanie Manualnego DrenaŜu Limfatycznego w kompleksowej rehabilitacji u kobiet po mastektomii 
Fizjoterapia w szkole rodzenia 
Skuteczność wczesnej rehabilitacji pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu – opis przypadku 
Wybrane metody fizjoterapeutyczne u pacjentów ze skręceniem lub niestabilnością stawu skokowego 
Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyŜowego przedniego ACL. 
Postępowanie kinezyterapeutyczne w stwardnieniu rozsianym 
Styl i jakość Ŝycia u kobiet po mastektomii 
Wpływ fizjoterapii na powstawanie motywacji do aktywności fizycznej 
Fizjoterapia w otyłości u osób dorosłych. 
Muzykoterapia jako element  procesu fizjoterapii. 
Fizjoterapia  w chorobie niedokrwiennej serca 
Proces leczniczy w rozszczepie kręgosłupa 
Proces fizjoterapeutyczny osób otępiałych po 60 r. Ŝycia.  
Interdyscyplinarny program leczenia głębokiej depresji u osób powyŜej 50 r.Ŝ.  
Dysfunkcje stawu skroniowo-Ŝuchwowego w pracy fizjoterapeuty 
Fizjoterapia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) 
Fizjoterapia oddechowa w astmie oskrzelowej 
Wpływ masaŜu klasycznego na zmniejszenie dolegliwości bólowych w odcinku  lędźwiowym kręgosłupa. 



Problematyka, zapobieganie i leczenie otyłości u dzieci w aspekcie pracy fizjoterapeuty 
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego 
Postępowanie fizjoterapeuty z osobą chora na depresję.  
Proces fizjoterapii w chorobie Parkinsona 
Uwarunkowania psychospołecznego lęku i depresji po radykalnym usunięciu raka piersi - mastektomia 

 
 


