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State Higher Vocational School (PWSZ) in Tarnów
is the oldest, largest and most popular vocational
school in Poland and currently enrols over
4,000 students.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
jest najstarszą, największą i najchętniej wybieraną
uczelnią zawodową w Polsce.
Obecnie studiuje w niej ponad 4 tys. młodych ludzi.

The college comprises 6 Institutes: Health
Sciences, Humanities, Polytechnic, Mathematical
and Natural Sciences, Administration and
Economics, and the Arts Institute. Students may
choose between 20 majors and 35 specialisations.

W ramach uczelni działa 6 Instytutów:
Ochrony Zdrowia, Humanistyczny, Politechniczny,
Matematyczno-Przyrodniczy, Administracyjno-Ekonomiczny, Sztuki. Studenci mogą wybierać
spośród 20 kierunków i 35 specjalności.

Physiotherapy is one of the most popular choices
among students as an integrated 5-year Master’s
degree practical-profile programme.

Jednym z najchętniej wybieranych jest Fizjoterapia,
realizowana w ramach jednolitych, pięcioletnich
studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Physiotherapy enjoys a dynamic advancement as
a field of modern medicine and the profession is
considered to be one of the most developmental in
the world.

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się
dziedzin współczesnej medycyny, zawód fizjoterapeuty wymieniany jest jako jeden z najbardziej
rozwojowych na świecie.

The graduates of PWSZ in Tarnów are trained to
carry out comprehensive functional and medical
imaging assessment of the patient, undertake
specific physiotherapeutic activities, schedule
physiotherapeutic treatment and control
treatment effects.

Absolwenci są przygotowani do kompleksowej oceny
funkcjonalnej i obrazowej pacjenta, do podjęcia
działań fizjoterapeutycznych, programowania
postępowania fizjoterapeutycznego, kontrolowania
efektów leczenia.

Theoretical classes are conducted by qualified
academic staff with extensive practical experience,
who are also involved in research projects as well
as publishing in recognized journals. The practical
training is completed in specialized physiotherapy
laboratories, rehabilitation and physiotherapy
clinics and hospitals.

Zajęcia teoretyczne są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników legitymujących się
dużym doświadczeniem praktycznym, ale również
zaangażowanych w projekty naukowo-badawcze
i publikujących w uznanych czasopismach. Praktyczną naukę zawodu student realizuje w specjalistycznych pracowniach fizjoterapii, przychodniach
rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych i szpitalach.

The scientific staff of the Physiotherapy Department carry out projects related to, among others:
the assessment of the nutritional status and body
posture of schoolchildren and people of geriatric
age; the analysis of the influence of selected
manual therapy techniques on the symmetry of
lower limb loading; epidemiological diagnosis of
allergy and asthma problems among students; or
the impact of climbing activities on the physical
fitness of people with intellectual disabilities.

Pracownicy naukowi Zakładu Fizjoterapii – realizują
projekty, dotyczących m.in.: oceny stanu odżywienia
i postawy ciała dzieci w wieku szkolnym oraz osób
w wieku geriatrycznym; analizy wpływu wybranych
technik terapii manualnej na symetrię obciążenia
kończyn dolnych; epidemiologicznego rozpoznania problemu chorób alergicznych i astmy wśród
studentów; czy wpływu zajęć wspinaczkowych
na sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych
intelektualnie.

The scientific staff of the Physiotherapy
Department also co-create the reviewed
Health Promotion & Physical Activity Journal
available on the Internet.

Naukowcy Zakładu Fizjoterapii współtworzą też
recenzowane, dostępne w Internecie, czasopismo
Health Promotion & Physical Activity.

The Physiotherapy studies at PWSZ in Tarnów offers
a rich educational experience of the main course
subjects together with the specialized ones, which
entails classes devoted to modern methods of
patients rehabilitation, e.g. Scuba Diving and Free
Diving Therapy, or Indoor Climbing Wall
– therapeutic climbing for the disabled.
The college boasts one of the most modern facilities of this type in Poland, including, e.g. an indoor
swimming pool, sports hall, well-equipped laboratories and didactic rooms at students’ disposal.

CONTACT:

Fizjoterapia w PWSZ w Tarnowie to bogata oferta
przedmiotów kierunkowych i zspecjalistycznych,
do których wprowadzamy zajęcia poświęcone
nowoczesnym metodom rehabilitacji pacjentów
np. Terapia poprzez nurkowanie ze sprzętem
– scuba diving i bez sprzętu – free diving, czy
Wspinaczka sportowa w hali – wspinanie
terapeutyczne osób niepełnosprawnych.
Do dyspozycji studentów jest jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, wyposażony
w m.in.: krytą pływalnię, halę sportową, doskonale
wyposażone laboratoria oraz sale dydaktyczne.

