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WYKAZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO - DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z OBŁOŻENIEM GODZINOWYM
FIZJOTERAPIA - STUDIA MAGISTERSKIE - PWSM - 2018/2019– 2022/2023

L.P.

1.

2.

3.

Tytuł stopień
naukowy/
dziedzina i
dyscyplina

Imię i
nazwisko

dr pedagogiki,
dziedzina nauk
społecznych,
dyscyplina pedagogika

Baron Beata

dr pedagogiki,
dziedzina nauk
społecznych,
dyscyplina
pedagogika

Bartosiak
Łukasz

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,
instruktor sportu
osób

Bigas
Grzegorz

Specjalność
naukowa/
dyscyplina/
kierunek
ukończonych
studiów
Pedagogika

Pedagogika

Zakres dorobku
praktycznego

Forma i data
zatrudnienia w
uczelni

Kilkuletnia praktyka w
szkolnictwie publicznym

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2017 r.

Kilkuletnia praktyka w
szkolnictwie publicznym

Umowa o pracę na
czas nieokreślony

Pensum
planowanych
godzin

Przydział zajęć

30 godz.
(15) Pedagogika ogólna i
specjalna

30 godz.

(15) Pedagogika ogólna i
specjalna

1.10.2019 r.

Fizjoterapia

Kilkuletnia praktyka w
zawodzie; praca
fizjoterapeuty na oddziałach
szpitalnych w systemie
rotacyjnym

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.09.2016 r.

225 godz.

(9) Kinezjologia
(51) Fizjoterapia w ortopedii
i traumatologii i medycynie
sportowej (ćw.)
(65) Diagnostyka

niepełnosprwnych

4.

Centrum Zdrowia Dziecka
oraz w klubie sportowym

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie w
szpitalach na oddziałach
neurologicznych i w
przychodniach

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2011 r.

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
fizjoterapeuty głównie w
pracowniach
rehabilitacyjnych DPS

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.02.2010 r.

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty;
praca fizjoterapeuty na
oddziałach szpitalnych w
systemie rotacyjnym

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.09.2015 r.

Brągoszewski Chirurg
Mieczysław
Roman

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w szpitalach w
zawodzie lekarza chirurga

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2021 r.

Janusz
Domaniecki

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie

Umowa o pracę na
czas nieokreślony

lek. med.
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplina neurologia

Bilecka
Jolanta

Neurologia

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,

Błońska
Aneta

Fizjoterapia

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,

Boczkowska
Justyna

Fizjoterapia

7.

lek. med.
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplina –
chirurgia ogólna

8.

dr hab. n med.
dziedzina nauk

5.

6.

funkcjonalna w wieku
rozwojowym
(54) Fizjoterapia w wieku
rozwojowym

Chirurgia

10 godz.

270 godz.

240 godz.

30 godz.

225 godz.

(41) Kliniczne podstawy w
neurologii i neurochirurgii
(ćw)

(33) Medycyna fizykalna
(60) Fizjoterapia w geriatrii
(69) Praktyka semestralna
(70) Praktyka
fizjoterapeutyczna
(52) Fizjoterapia w
reumatologii
(89) Diagnostyka
funkcjonalna dzieci i
niemowląt
(92) Podstawy Metody
Bobath
(90) Metodyka masażu w
zespołach bólowych
kręgosłupa
(45) Kliniczne podstawy w
chirurgii

(64) Diagnostyka
funkcjonalna w chorobach

medycznych,
dyscyplinachirurgia
9.

dr n. o kulturze
fizycznej w
zakresie
rehabilitacji
ruchowej

11.

dr n. med.
dziedzina nauk
medycznych,

prof. zw. dr hab. n.
med.
dziedzina nauk
medycznych,

wewnętrznych

1.10.2018 r.

(67) Program. rehabil. w
chorobach wewnętrznych

mgr pielęgniarstwa, Drygas
dziedzina nauk
Danuta
medycznych,
dyscyplinapielęgniarstwo

10.

12.

chirurga (i nadal)

Pielęgniarstwo

Dudziński
Krzysztof

Rehabilitacja

Justyna
Radlińska

Fizjoterapia

Dziak Artur

Chirurgia
ortopedyczna

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
pielęgniarki w szpitalach na
różnych oddziałach

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2009 r.

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
fizjoterapeuty głównie na
oddziałach usprawniających
pracę narządu ruchu

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2019 r.

240 godz.

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty w
szpitalach i fizjoterapii
ambulatoryjnej

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2018 r.

315 godz.

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
chirurga ortopedy i w
medycynie sportowej

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2008 r.

45 godz.

120 godz.

(5) Fizjologia (ćw.)
(10) Patologia ogólna (ćw.)

(31) Kinezyterapia
(8) Biomechanika z
patobiomechaniką
(63) Diagnostyka
funkcjonalna w
dysfunkcjach narządu ruchu
(71) Seminarium
magisterskie
(76) Terapia manualna z
anatomią
palpacyjną - prolegomena
(77) Terapia manualna z
anatomią
palpacyjną
(66) Programowanie
rehabilitacji w dysfunkcjach
układu ruchu (w)
(71)Seminarium
magisterskie
(39) K. podstawy w
ortopedii, traumat. i
medycynie sportowej
(49) Kliniczne podstawy w

dyscyplina-lekarz
13.

intensywnej terapii
Kilkuletnia praktyka w
zawodzie; praca
fizjoterapeuty na oddziałach
szpitalnych w systemie
rotacyjnym

Umowa o dzieło
1.09.2016 r.

Prawo

Kilkunastoletnie
doświadczenie prawnicze

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2020 r.

Fizjoterapia

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
fizjoterapeuty na oddziałach
szpitalnych w systemie
rotacyjnym oraz praca
fizjoterapeutyczna w
specjalistycznej przychodni
rehabilitacyjnej dla dzieci

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2009 r.

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,

Furmaniak
Paweł

Fizjoterapia

14.

mgr prawa,
dziedzina nauk
prawnych,

Ossowska
Żaklina

15.

dr n. med.

GórskaJankowska
Izabela

dziedzina nauk
medycznych,

16.

17.

225 godz.

60 godz.

345 godz.

(31) Kinezyterapia
(32) Terapia manualna
(76) Terapia manualna z
anatomią
palpacyjną - prolegomena
(77) Terapia manualna z
anatomią
Palpacyjną
(19) Podstawy prawa
(własność intelektualna,
prawo medyczne)
(35) Metody specjalne
fizjoterapii
(59) Fizjoterapia w pediatrii

(68) Program. rehabil. w
wieku rozwojowym
(71)Seminarium
magisterskie

dr n. o kulturze
fizycznej w
zakresie
rehabilitacji
ruchowej;
mgr psychologii

Gryglewicz
Andrzej

Fizjoterapia
Psychologia

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
fizjoterapeuty i psychologa

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2019 r.

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,

Hinderer Sara

Fizjoterapia

Kilkuletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty na
oddziałach szpitalnych w
systemie rotacyjnym

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2015 r.

180 godz.

105 godz.

(14) Psychologia
(17) Dydaktyka fizjoterapii
(71)Seminarium
magisterskie

(55) Fizjoterapia w
kardiologii i kardiochirurgii
(56) Fizjoterapia w
pulmonologii

18.

Kilkudziesięcioletnie
doświadczenie w pracy
dydaktycznej

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.02.2016 r.

Wychowanie
Fizyczne

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie nauczycielskim
(prowadzenie W F)

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2008 r.

Zdzisław
Stanisław
Jarząbek

Wirusologia

Kilkudziesięcioletnie
doświadczenie w pracy w
Zakładzie Wirusologii
Państwowego Zakładu
Higieny

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2018 r.

30 godz.

(21) Demografia i
epidemiologia

dr n. med.
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplinakardiologia,
choroby
wewnętrzne

Karpowicz
Marek

Kardiolog –
specjalista II
stopnia;
Specjalista II
stopnia w
zakresie
chorób
wewnętrznych

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie na
oddziałach wewnętrznych i
kardiologicznych

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2021 r.

90 godz.

(43) Kliniczne podstawy w
kardiologii i kardiochirurgii
(49) Kliniczne podstawy w
intensywnej terapii (ćw).

dr hab. n
przyrodniczych, w
zakresie
mikrobiologii

Kauc Leszek

Specjalista w
zakresie
genetyki i
kwalifikacji
genetycznej do
przeszczepów
szpiku

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zakresie genetyki
i kwalifikacji genetycznej do
przeszczepów szpiku
kostnego

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.02.2019 r.

30 godz.

(3) Genetyka
(4) Biochemia

dr n.
ekonomicznych,
dziedzina nauk
ekonomicznych,

Anna
Irzyńska

Ekonomia

mgr wychowania
fizycznego,
dziedzina nauk o
kulturze fizycznej,
dyscyplina-kultura
fizyczna

Jankowski
Miłosz

20.

Prof. dr hab. n.
med.,
dziedzina nauk
przyrodniczych w
zakresie
wirusologii

21.

22.

19.

120 godz.

(23) Ekonomia i systemy
ochrony
zdrowia
(24) Zarządzanie i
marketing
(13) Wychowanie Fizyczne

60 godz.

kostnego
23.

Kilkuletnie doświadczenie
dydaktyczne w oświacie

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2019 r.

Położnik i
ginekolog

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie na
oddziałach położniczo ginekologicznych

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2021 r.

Fizjoterapia

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
fizjoterapeuty m. in.w
Mazowieckim Centrum
Rehabilitacji STOCER,
koordynator merytoryczny
zespołów
fizjoterapeutycznych w
szpitalu

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2018 r.

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie na oddziale
szpitalnym neurologii i
rehabilitacji neurologicznej

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2021 r.

mgr filologii
angielskiej,
dziedzina nauk
humanistycznych,
dyscyplina –
językoznawstwo

Kendra
Karolina

Anglistyka

24.

Lekarz med.
dziedzina nauk
medycznych,
Dyscyplina –
położnik i
ginekolog

Kiełbik
Zdzisław
Paweł

25.

mgr rehabilitacji
Kłudkiewicz
ruchowej,
Wojciech
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplina-zdrowie
publiczne i kultura
fizyczna

26.

dr n. med.
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplinaneurolog;

Kłysz Bożena

Neurologia
Rehabilitacja

(12) Język obcy B2+
180 godz.

30 godz.

270 godz.

90 godz.

(46) Kliniczne podstawy w
ginekologii i położnictwie

(84) Metodyka masażu
sportowego
(78) Organizacja,
planowanie i
stosowanie masażu
leczniczego
(86) Diagnostyka i
systematyka
ćwiczeń w masażu
medycznym
(29) Fizjoterapia ogólna
(34) Masaż leczniczy
(85) Masaże relaksacyjne
(41) Kliniczne podstawy w
neurologii i neurochirurgii
(71)Seminarium
magisterskie

specjalista w
dziedzinie:
rehabilitacja
medyczna
27.

dr n. med.
dziedzina nauk
medycznych,

Korabiewska
Izabela

Fizjoterapia

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
fizjoterapeuty
w przychodniach i szpitalach

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.02.2020 r.

110 godz.

(84) Metodyka masażu
sportowego
(71)Seminarium
magisterskie

28.

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,

Edyta
Fizjoterapia
Korzeniewska

Kilkuletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10. 2019 r.

180 godz.

(62) Fizjoterapia w onkologii
i medycynie paliatywnej
(61) Fizjoterapia w
psychiatrii
(79) Diagnostyka w masażu

29.

dr n. med.

Krogulec
Marek
Tadeusz

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w szpitalach i
przychodniach jako
reumatolog

Umowa o dzieło
1.10.2021 r.

60 godz.

(40) Kliniczne podstawy w
reumatologii

Lewandowska Fizjoterapia
Monika

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
fizjoterapeuty w szpitalach
na oddziałach
fizjoterapeutycznych

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2019 r.

Leszkiewicz
Arkadiusz

Kilkudziesięcioletnie
doświadczenie w pracy
fizjoterapeutycznej w
rekreacji i w sporcie

Umowa o dzieło
dydaktyczne
01.10.2012 r

dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplinareumatologia
30.

dr n. med.
dziedzina nauk
medycznych,

31.

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,

Reumatolog

Fizjoterapia

135 godz.

285 godz.

(33) Medycyna fizykalna
(71)Seminarium
magisterskie

(30) Kształcenie ruchowe i
metodyka nauczania ruchu
(36) Adaptowana aktywność
fizyczna i sport osób z
niepełnosprawnością

(91) Gimnastyka korektywna
(93) Gry i zabawy ruchowe
32.

dr n. biologicznych, Lipińska
specjalista w
Ludwika
zakresie
statystyki
komputerowej

Biologia

Kilkudziesięcioletnia
Umowa o dzieło
praktyka w zawodzie biologa dydaktyczne
1.10.2010 r.

33.

mgr nauk o
zdrowiu
publicznym,
licencjat z
ratownictwa
medycznego

Maleńczyk
Natalia

Ratownik
medyczny

Kilkunastoletni staż pracy w
drużynie ratowniczej
pogotowia ratunkowego

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2019 r.

34.

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,

Martyniuk
Arkadiusz

Fizjoterapia

Kilkuletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty w
przychodni

Umowa dzieło
dydaktyczne
1.10.2019 r.

195 godz.

30 godz.

(2) Biologia medyczna
(7) Biofizyka
(22) Metodologia badań
naukowych i statystyka
(90) Technologia
informacyjna w medycynie
(11) Pierwsza pomoc
przedmedyczna

(34) Masaż leczniczy,

225 godz.

(87)Masaż klasyczny,
(85)Masaże relaksacyjne
(83)Manualny drenaż
limfatyczny

35.

36.

dr n.
farmaceutycznych
dziedzina nauk
farmaceutycznych,

Mędrek
Marzena

Farmacja

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych,

Musiał
Tomasz

Fizjoterapia

Kilkuletnia praktyka w
farmakologii i

Umowa dzieło
dydaktyczne
1.10.2020 r.

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
fizjoterapeuty i
kilkunastoletnie
doświadczenie w pracy

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2019 r.

60 godz.

180 godz.

(6) Farmakologia w
fizjoterapii
(71)Seminarium
magisterskie
( 1 ) Anatomia (prawidłowa,
funkcjonalna, RTG)
(66) Programowanie
rehabilitacji w dysfunkcjach
układu ruchu (cw.).

dydaktycznej

37.

prof. zw. dr hab. n.
med.
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplinachirurgia

Nowakowski
Andrzej
Marian

(88) Anatomia
czynnościowa układu ruchu

Chirurgia
urazowoortopedyczna

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
chirurga ortopedy i
kilkudziesięcioletnie
doświadczenie w pracy
naukowo-dydaktycznej

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2019 r.

38.

mgr ekonomii i
Olczak Anna
organizacja obrotu i
usług, dyscyplina
nauk
ekonomicznych,

Ekonomia

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w zawodzie
ekonomistki i
kilkudziesięcioletnie
doświadczenie w pracy
dydaktycznej

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2010 r.

39.

mgr fizjoterapii
dziedzina nauk
medycznych,

Fizjoterapia

Kilkuletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty w
gabinetach
fizjoterapeutycznych

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2016 r.

Ostaszewski
Paweł

(27) Historia rehabilitacji
30 godz.

60 godz.

240 godz.

(23)Ekonomia i systemy
ochrony zdrowia
(24) Zarządzanie i
marketing

(1) Anatomia
(29) Fizjoterapia ogólna
(31) Kinezyterapia (w.)
(34) Masaż leczniczy (w.)
(75) Metodyka masażu
izometrycznego
(87) Masaż klasyczny (w.)
(80) Metodyka masażu
kosmetycznego i profilaktycznego

40.

mgr fizjoterapii
dziedzina nauk

Pajdzińska
Justyna

Fizjoterapia

Kilkuletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty;

Umowa o dzieło
dydaktyczne

(64) Diagnostyka
funkcjonalna w chorobach

medycznych,

41.

1.02.2017 r.

225 godz.

Kilkudziesięcioletnie
doświadczenie naukowodydaktyczne

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2008 r.

180 godz.

wewnętrznych
(67) Programowanie
rehabilitacji w chorobach
wewnętrznych
(12) Język obcy B2+

mgr filologii
angielskiej,
dziedzina nauk
humanistycznych,
dyscyplina –
językoznawstwo

Patoka Zofia

42.

mgr fizjoterapii,
dziedzina nauk
medycznych

Przemysław
Pec

Fizjoterapia

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty;
praca fizjoterapeuty na
oddziałach szpitalnych w
systemie rotacyjnym

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.02.2022 r.

135 godz.

(53) Fizjoterapia w
neurologii i neurochirurgii
(57) Fizjoterapia w chirurgii

43.

dr teologii,
dr psychologii
dziedzina nauk
teologicznych,
dziedzina nauk
społecznych,
dyscyplina –
teologia,
psychologia

Ples Zdzisław

Etyka,
Psychologia

Kilkudziesięcioletnie
doświadczenie naukowodydaktyczne

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2008 r.

180 godz.

(25) Filozofia
(26) Bioetyka
(14) Psychologia
(71) Seminarium
magisterskie

44.

dr n. med.

Justyna
Radlińska

Fizjoterapia

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty w
szpitalach i fizjoterapii
ambulatoryjnej

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2018 r.

dziedzina nauk
medycznych,

Anglistyka

praca fizjoterapeuty na
oddziałach szpitalnych w
systemie rotacyjnym

315 godz.

(76) Terapia manualna z
anatomią
palpacyjną - prolegomena
(77) Terapia manualna z
anatomią
palpacyjną
(66) Programowanie
rehabilitacji w dysfunkcjach

układu ruchu (w)
(71)Seminarium
magisterskie
Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie kliniczne –
Instytut Psychiatrii i
Neurologii w Warszawie,
Przykliniczna Poradnia
Neurologiczna , Szpital
Wolski, Specjalistycznym
Centrum Leczenia Schorzeń
Kręgosłupa i Stawów
Obwodowych.

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2021 r.

60 godz.

(41) Kliniczne podstawy w
neurologii i neurochirurgii

Roguski Rafał Fizjoterapeuta

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty w
szpitalach i fizjoterapii
ambulatoryjnej

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2018 r.

360 godz.

(66) Programowanie
rehabilitacji w dysfunkcjach
układu ruchu
(63) Diagnostyka
funkcjonalna w dysfunkcjach
narządu ruchu

lekarz medycyny
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplina pulmonologia

Rybicka –
Liszewska
Elżbieta

Pulmonolog

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w szpitalach i
przychodniach jako
pulmonolog

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2021 r.

30 godz.

(44) Kliniczne podstawy w
pulmonologii

pielęgniarka
dziedzina nauk
medycznych,

Stefanik –
Markowska
Ewa

Pielęgniarka

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w szpitalach i
przychodniach na
oddziałach: neurologicznym,
onkologicznym,
geriatrycznym.

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2021 r.

60 godz.

(47) Kliniczne podstawy w
geriatrii
(50) Kliniczne podstawy w
onkologii i medycynie
paliatywnej

45.

dr n. med.
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplina neurologia

Richter
Przemysław

46.

mgr fizjoterapii
fizjoterapia
dziedzina nauk
medycznych

47.

48.

Neurolog

49

50.

mgr pedagogiki,
.dziedzina nauk
.społecznych,
.surdopedagogika

Olender
Tomasz

Pedagogika
specjalna,
surdopedagogi
ka z terapią
pedagogiczną

Kilkuletni tłumacz języka
Umowa o dzieło
migowego w Towarzystwie
dydaktyczne
Pomocy Głuchoniewidomym
1.02.2021 r.

1dr n. med.
dziedzina nauk
medycznych,

Szajkowski
Sebastian

Fizjoterapia

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty
i kilkunastoletnie
doświadczenie w pracy
naukowo-dydaktycznej

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.11. 2019 r.

Rehabilitacja
Medycyna
sportowa

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w szpitalach i
przychodniach jako
rehabilitant i specjalista w
zakresie medycyny
sportowej

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
01.10. 2021 r.

30 godz.

(39) K.podstawy w ortopedii,
traumat. i medycynie
sportowej

Socjologia

Kilkunastoletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty
i kilkunastoletnie
doświadczenie w pracy
dydaktycznej

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2017 r.

60 godz.

(18) Socjologia ogólna i
niepełnosprawności

51.

dr hab. n. med
Szyguła
dziedzina nauk
Zbigniew
medycznych,
dyscyplinarehabilitacja ogólna
i medycyna
portowa

52.

mgr socjologii,
dziedzina nauk
społecznych
dyscyplina socjologia i nauki
polityczne

Szymańska–
Rybnik
Hanna

45 godz.

240 godz.

(2) Język migowy

(51) Fizjoterapia w ortop. i
traumat. i medycynie
sportowej
(66) Programowanie
rehabilitacji w dysfunkcjach
układu ruchu
(71) Seminarium
magisterskie

53.

54.

55.

56.

mgr pedagogiki w
specjalności
promocja zdrowia i
wczesne
wspomaganie w
rozwoju,
studia
podyplomowe w
zakresie: Dietetyka
w chorobach
wewnętrznych i
metabolicznych

Śleszyńska
Beata

Zdrowie
Publiczne

Kilkunastoletnia praktyka w
działalności edukatora
zdrowego stylu życia

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.09.2014 r.

mgr fizjoterapii
fizjoterapia
dziedzina nauk
medycznych

Weremczuk
Małgorzata

Fizjoterapia

Kilkuletnia praktyka w
zawodzie fizjoterapeuty
praca fizjoterapeuty na
oddziałach szpitalnych w
systemie rotacyjnym,
wieloletnie prowadzenie
„Szkół rodzenia”.

Umowa o dzieło
25.02.2016 r.

dr n. med.,
dziedzina nauk
medycznych, mgr
zdrowia
publicznego,
specjalizacja epidemiologia

Agata Wolska Zdrowie
Publiczne

Kilkunastoletnia praktyka
zawodowa i dydaktyczna,
Powiatowy Inspektor
Sanitarny

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w szpitalach i
przychodniach jako pediatra

lekarz medycyny,
Wróblewska–
dziedzina nauk
Młynarska
medycznych,
Anna
dyscyplina-pediatra
– pierwszy stopień

Pediatra

120 godz.

(20) Zdrowie publiczne
(38) Fizjoprofilaktyka i
promocja
zdrowie

240 godz.

(58) Fizjoterpia w
ginekologii i położnictwie
(81) Masaż tensegracyjny
(82) Masaż segmentarny

Umowa o dzieło
dydaktyczne
1.10.2019 r.

90 godz.

(74) Diagnostyka i
organizacja bhp
(21) Demografia i
epidemiologia

Umowa o dzieło
01.10.2021 r

30 godz.

(42) Kliniczne podstawy w
pediatrii i neurologii
dziecięcej

specjalizacji

57.

58.

59.

dr hab. n. med,
dziedzina nauk
medycznych,
dyscyplinapsychiatra –
pierwszy stopień
specjalizacji
dr n. o kulturze
fizycznej w
zakresie
rehabilitacji
ruchowej

mgr fizjoterapii
dziedzina nauk
medycznych,

Zagożdżon
Paweł

Psychiatra

Kilkudziesięcioletnia
praktyka w szpitalach i
przychodniach jako
psychiatra

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2021 r.

30 godz.

(48) Kliniczne podstawy w
psychiatrii

Żebrowska
Kinga

Wychowanie
Fizyczne,
magister
inżynier
mechanik

Kilkudziesięcioletnie
doświadczenie
monitorowania wysiłku
fizycznego elektroniczną
aparaturą medyczną

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2019 r.

120 godz

(8) Biomechanika z
Patobiomechaniką
(17) Dydaktyka fizjoterapii

Kilkuletnia praktyka w
przychodni
rehabilitacyjnej FizjoBel

Umowa o pracę na
czas nieokreślony
1.10.2019 r.

Żyła Justyna Fizjoterapia

405 godz.

(84) Metodyka masażu
sportowego
(81) Masaż tensegrcyjny
(83) Manualny drenaż
limfatyczny
(82) Masaż segmentarny
(78) Organizacja,
planowanie i stosowanie
masażu leczniczego
(86) Diagnostyka i
systematyka ćwiczeń w
masażu medycznym
(37) Zaopatrzenie
ortopedyczna
(9) Kinezjologia

(35) Metody specjalne
fizjoterapii

