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Lista jednostek, w których można realizować prace magisterskie 

oraz obszary tematyczne na kierunku 

Terapia zajęciowa 
studia pierwszego  

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

 

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

Adres: ul. Rokietnicka 7, 60 – 806 Poznań, tel./fax (61) 845 27 70, kns@ump.edu.pl  

Kierownik: dr hab. Ewa Baum, prof. UMP 

 

1. Dr Agnieszka Żok 

obszar tematyczny prac: społeczno-etyczne aspekty Nowej Genetyki, myśl 

antydyskryminacyjna w praktyce terapeuty, kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby, 

terapie alternatywne 

− Znaczenie myśli równościowej dla terapii zajęciowej 

− Wykorzystanie sztucznej inteligencji w terapii zajęciowej 

− Kulturowe aspekty aktywności fizycznej 

− Terapia zajęciowa w popkulturze 

− Wykorzystanie jogi w terapii zajęciowej 

− Techniki relaksacyjne w terapii zajęciowej 

 

 

 

ZAKŁAD TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Adres: ul. Święcickiego 6,  60-781 Poznań, tel. 61 854 65 73, ztz@ump.edu.pl  

Kierownik: Dr hab. Katarzyna Hojan 

 

1.Dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak 

- Terapia zajęciowa jako zawodowa działalność wspierająca samodzielność 

- Inkluzja w terapii zajęciowej 

- Zmęczenie wybranej grupy ludzi (nauczyciele, lekarze, terapeuci zajęciowi, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby sprawujące opiekę nad osobami  zależnymi, matki/ojcowie 

sprawujący opiekę nad dziećmi it.). 

- Znaczenie zabawy w całożyciowym rozwoju 

- Przegląd metod alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dziećmi i młodzieżą 

z zaburzeniami neurorozwojowymi 

-Trudności w żywieniu niemowląt i małych dzieci 

- Smoczek i jego zastosowanie w opiniach rodziców 

- Sen i wypoczynek wybranej grupy ludzi 
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2. Dr hab. Katarzyna Hojan 

- Terapia lustrzana – możliwości zastosowania w wybranych jednostkach chorobowych. 

- Terapia zajęciowa dla  pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym. 

- Terapia zajęciowa dla pacjentów po udarze mózgu. 

- Zastosowanie wybranych technik terapii zajęciowej u pacjentów po amputacji kończyny 

  górnej. 

- Zastosowanie wybranych technik terapii zajęciowej u pacjentów po amputacji kończyny 

  dolnej. 

- Nawyki żywieniowe osób w trakcie chemioterapii. 

- Nawyki żywieniowe osób w trakcie radioterapii. 

- Nawyki żywieniowe osób w trakcie rehabilitacji po udarze mózgu 

- Styl życia pacjentów po przebyciu choroby nowotworowej. 

- Alternatywna forma komunikacji . 

- Terapia  ręki spastycznej  

- Rola terapeuty zajęciowego w opiece nad osobą starszą 

- Rola terapeuty zajęciowego u pacjenta po amputacji kończyny górnej 

- Współczesne spojrzenie na terapię zajęciowa 

 

3. Dr n. med. Monika Matecka 

- Terapia zajęciowa jako forma wspomagania dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami 

i potrzebami rozwojowymi 

- Terapia zajęciowa jako forma wspomagania osób dorosłych z chorobami somatycznymi i/lub 

niepełnosprawnością (intelektualną, ruchową) 

- Terapia zajęciowa jako forma wspomagania osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 

- Terapia zajęciowa jako forma wspomagania osób w starszym wieku 

 

4. Dr Barbara Purandare 

- Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży/wpływ teratogenów na płód 

- Fizjoterapeutyczna jazda konna w rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami 

- Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji 

- Hipoterapia jako forma rehabilitacjo psycho-ruchowej 

- Wiedza na temat hipoterapii jako formy rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami 

- Uczenie się jako proces całożyciowy 

- Uczenie się i adaptacja pacjenta w terapii zajęciowej 

- Praca terapeutyczna z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami 

 

5. Dr Sławomir Tobis 

- Nowe technologie w opiece i terapii. 

- Etyczne i praktyczne aspekty nowych technologii – rola terapeuty zajęciowego. 

- Sprawność funkcjonalna. Ocena. Możliwe interwencje. 

- Środowisko zamieszkania a funkcjonowanie osób starszych. 

- Ocena potrzeb osób starszych. 

- Sprawność poznawcza i jej związek z funkcjonowaniem osób starszych. 

- Rola terapeuty zajęciowego w zespole interdyscyplinarnym. 

 

6. Dr n. med. Ewa Zasadzka 

- Analiza potrzeb osób starszych i ich zaspokojenia  

- Analiza samooceny samopoczucia wśród osób starszych 



3 

 

- Analiza zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych i możliwości jej realizacji 

- Rola fizjoterapii w leczeniu osób starszych z różnymi zaburzeniami funkcjonalnymi 

- Rola fizjoterapii w leczeniu osób starszych po udarze mózgu 

- Rola fizjoterapii w leczeniu osób starszych z problemami zaburzeń równowagi 

- Rola fizjoterapii  w leczeniu osób z zaburzeniami funkcji poznawczych 

- Rola fizjoterapii w leczeniu osób starszych z chorobą zwyrodnieniową 

- Rola fizjoterapii  w leczeniu osób po endoprotezoplastyce stawu kolanowego 

- Rola fizjoterapii  w leczeniu osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 

- Analiza zaburzeń  chodu u osób starszych 

- Analiza zaburzeń  postawy u osób starszych 

- Analiza zespołów bólowych u pacjentów 

- Ocena równowagi u osób starszych 

- Rola fizjoterapii w pracy z osobami zamieszkującymi instytucje np. DPS 

- Efektywność metod neurofizjologicznych w usprawnianiu osoby starszej 

- Rola terapii zajęciowej we wspomaganiu fizjoterapii pacjentów 

- Rola terapii zajęciowej / poszczególnych rodzajów terapii zajęciowej w leczeniu osób różnymi  

zaburzeniami funkcjonalnymi 

- Rola terapii zajęciowej / poszczególnych rodzajów terapii zajęciowej w leczeniu osób z 

problemami zaburzeń równowagi 

- Rola terapii zajęciowej / poszczególnych rodzajów terapii zajęciowej w leczeniu osób z 

zaburzeniami funkcji poznawczych 

- Rola terapii zajęciowej / poszczególnych rodzajów terapii zajęciowej w pracy z osobami 

zamieszkującymi DPS 

 

7. Dr Tomasz Trzmiel 

- Ocena fizjoterapeutyczna jako predyktor przebiegu porodu 

- Poziom świadomości na temat dysfunkcji dna miednicy 

- Poziom świadomości na temat możliwości stosowania fizjoterapii w dysfunkcjach dna 

miednicy 

- Rola terapeuty zajęciowego w usprawnianiu kończyny górnej 

- Poziom świadomości na temat osteopatii pośród studentów zawodów medycznych 

- Wpływ terapii osteopatycznej na funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego 

 

 

ZAKŁAD DERMATOLOGII I WENEROLOGII  

Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, Telefon: (61) 869-12-82/85,  fax (61) 869-

15-72, e-mail: diw@ump.edu.pl  

Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Żaba  

 

1. Prof. dr hab. Ryszard Żaba  

2. Dr hab. n. med. Adriana Polańska  

3. Dr n. med. Michał Kowalczyk  

- Epidemiologia HIV i AIDS w Polsce. 

- Rozwój organizacji zwalczających HIV/AIDS w Polsce od roku 1980. 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/diw@ump.edu.pl
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- Analiza chorych leczonych fototerapią w Poradni Fizykoterapii UM w Poznaniu. 

- Uzależnienie od solarium wśród klientów gabinetów odnowy biologicznej. 

- Świadomość zagrożeń wynikających z opalania wśród studentów środowiska poznańskiego. 

- Analiza negatywnych aspektów pracy w solarium. 

- Analiza rodzaju ekspozycji na słońce u pacjentów z nowotworami skóry. 

- Słońce w łuszczycy – przyjaciel czy wróg? 

- Światło spolaryzowane w dermatologii. 

- Krioterapia w wybranych chorobach skóry. 

- Róża w materiale chorych Kliniki Dermatologii UM w Poznaniu w latach 2015-2020. 

- Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o chorobach przenoszonych drogą 

płciową 

 

 

KATEDRA I ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

Adres: ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, tel. 061 85447273, e-mail: psychologia@ump.edu.pl  

Kierownik Prof. dr hab. Ewa Mojs 

 

1. Dr Bartosz Grobelny  

- Nowoczesne metody diagnozowania oraz leczenia bólu w fizjoterapii oraz psychologii 

- Psychosomatyka oraz jej wpływ na zaburzenia układu mięśniowo szkieletowego 

- Neuropsychologia - obrazowanie przy pomocy urządzeń do analizy funkcji poznawczych  

- Problemy wisceralne oraz ich wpływ na szeroko pojętą psychikę człowieka 

- Badania nad stresem w odniesieniu do wpływu na ciało człowieka 

- Problemy związane z urazami sportowymi - bezpośrednie odniesienie do emocji, motywacji 

oraz stresu zawodnika 

- Zmęczenie oraz regeneracja, wpływ pracy układu nerwowego na samopoczucie oraz 

codzienną aktywność 

- Badanie neurologiczne, analiza aspektów somatycznych w odniesieniu do testów 

toniczności i ich wpływu na psychikę  

- Wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych z zakresu terapii manualnej w 

leczeniu objawów psychosomatycznych 

 

2. Prof. dr hab. Ewa Mojs 

-   Zadania terapeuty zajęciowego w opiece nad dzieckiem ze spektrum autyzmu 

-   Zadania terapeuty zajęciowego w opiece nad dzieckiem z ADHD 

-   Wykorzystanie rysunku w arte- i psychoterapii 

 

3. Dr Bogusław Stelcer 

- Zasoby zdrowia seniorów 

- Wyznaczniki zdrowia psychicznego u osób powyżej 60 roku życia 

- Wybrane psychologiczne aspekty starzenia się i starości 

 

4. Dr Wojciech Strzelecki 

 Muzykoterapia  

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/psychologia@ump.edu.pl
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 Arteterapia 

 Spektrum autyzmu 

 

5. Dr Anna Bukowska-Posadzy 

- Badania potrzeb psychoprofilaktycznych w wybranych grupach celem konstruowania 

programów profilaktycznych wczesnej interwencji 

-Badania w grupach pacjentów pediatrycznych z chorobami przewlekłymi 

- Jadłowstręt psychiczny 

ZAKŁAD MEDYCYNY ŚRODOWISKOWEJ 

Adres: ul. Rokietnicka 8 60-806 Poznań, tel. 61 8547604, envmed@ump.edu.pl  

Kierownik: Dr hab. Barbara Poniedziałek 

 

1. Dr hab. Barbara Poniedziałek 

- Zasoby środowiska przyrodniczego w terapii zajęciowej 

2. Dr hab. Piotr Rzymski, prof. UMP 

- Środowisko przyrodnicze jako element terapii zajęciowej 

 

 

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO 

Adres : ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań, tel. (61) 658-42-75 

zdrowiepubliczne@ump.edu.pl 

Kierownik : Prof. dr hab. Maciej Owecki 

 

1. Prof. dr hab. Owecki Maciej 

-Choroby tarczycy a ciąża 

-Choroba Hashimoto – problemy w położnictwie 

-Poporodowe zapalenie tarczycy – niedoceniony problem kliniczny 

-Profilaktyka chorób tarczycy u kobiet w okresie planowania ciąży 

- Choroba guzkowa tarczycy – aspekty patofizjologiczne i kliniczne 

 

2. Dr hab. n. med. Zielonka Daniel 

-Efektywność terapii zajęciowej u pacjenta neurologicznego 

- Efektywność terapii zajęciowej u pacjenta z udarem mózgu 

- Ocena skuteczności działań profilaktycznych w przeciwdziałaniu udarowi mózgu 

- Ocena skuteczności działań profilaktycznych w przeciwdziałaniu chorobom neurologicznym 

- Skuteczność elementów kampanii na rzecz zwalczania nadciśnienia tętniczego z 

perspektywy jej odbiorców 

- Skuteczność elementów kampanii na rzecz zwalczania nikotynizmu z perspektywy jej 

odbiorców 

 

 

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII I HIGIENY   

Adres: ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań, Tel: 61 658 42 52 

Kierownik: dr hab. Barbara Stawińska-Witoszyńska, prof. UMP 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/envmed@ump.edu.pl
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1.Dr Jerzy Gałęcki 

- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja jako profilaktyka chorób zakaźnych 

 

2.Dr Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz 

- styl życia w aspekcie wybranych kwestii wpływających na zdrowie (np. samoleczenie, 

stosowanie używek, aktywności fizycznej, korzystania z usług medycyny nieoficjalnej, 

odżywiania) 

ZAKŁAD ORGANIZACJI  I ZARZĄDZANIA  W OPIECE ZDROWOTNEJ 

Adres: ul. Przybyszewskiego 39, 60-179 Poznań, tel.: 61 658-44-93,  

email: orgzarz@ump.edu.pl  

Kierownik:  Dr Dariusz Walkowiak 

 

1. Dr Dariusz Walkowiak 

- Społeczno-ekonomiczne aspekty leczenia chorób rzadkich (fenyloketonuria, mukowiscydoza, 

alkaptonuria itd.).  

- Satysfakcja zawodowa pracowników ochrony zdrowia. Motywacja. Wypalenie zawodowe. 

- Kultura organizacyjna w jednostkach ochrony zdrowia. 

- Systemy ochrony zdrowia w różnych krajach. Elementy składowe poszczególnych systemów. 

 

 

 

KATEDRA I ZAKŁAD PRAWA MEDYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO 

Adres: ul. Przybyszewskiego 39, 60-179 Poznań, tel.: 61 658-44-93,  

email: prawo@ump.edu.pl  

Kierownik:  Prof. dr hab. Monika Urbaniak 

 

1. Dr Magdalena Zamroczyńska 

 System ochrony zdrowia w Polsce. 

 Informatyzacja służby zdrowia w Polsce i w wybranych państwach. 

 Telemedycyna w Polsce i na świecie. 

 Odpowiedzialność zawodowa/dyscyplinarna w wybranym zawodzie medycznym. 

 Problematyka praw pacjenta w Polsce i na świecie. 

 Zasady odpowiedzialności lekarza za leczenie bez zgody pacjenta. 

 Organizacja ochrony zdrowia w wybranym państwie. 

 Etyczne aspekty dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 Tajemnica lekarska. 

 Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

 Etyka zawodowa wybranego zawodu medycznego.  

 Prawne aspekty opieki terminalnej. 

 Samorząd zawodowy wybranego zawodu medycznego. 

 Prawa personelu medycznego. 

 Dokumentacja medyczna. 

 Błędy medyczne i roszczenia z nich wynikające. 

 Transplantacja w ujęciu prawno-społecznym. 

mailto:orgzarz@ump.edu.pl
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 Dziecko jako pacjent w ujęciu prawnym.  

 Zgoda na czynności terapeutyczne.  

 Praca terapeuty z pacjentem małoletnim.  

 Starzenie się społeczeństwa polskiego a praca terapeuty zajęciowego. 

 System terapeutyczny w zakładach karnych.  

 

 

 

2. Dr Maria Gutowska-Ibbs 

- Zawód terapeuty zajęciowego – prawne aspekty 

- Zgoda pacjenta 

- Pacjent małoletni -prawne aspekty pracy terapeuty zajęciowego 

- Odpowiedzialność cywilna terapeuty zajęciowego – odpowiedzialność deliktowa i 

kontraktowa 

- Odpowiedzialność zawodowa terapeuty zajęciowego 

- Przymusowe umieszczanie w DPS 

- Ubezpieczenie OC w zawodach medycznych 

 

3. Prof. dr hab. Piotr Stępniak 

- Wybrane problemy prawa medycznego, np. zgoda na zabiegi i czynności lecznicze; status i  

obowiązki personelu medycznego, w tym terapeuty zajęciowego wynikające z wykonywania 

zawodu. 

- Odpowiedzialność cywilna i zawodowa personelu medycznego.  

- Terapeuta zajęciowy jako zawód. Status, obowiązki, kompetencje. Aspekty prawne i 

społeczne. 

- Zgoda na czynności lecznicze i czynności terapeutyczne.  

- Praca terapeuty z pacjentem małoletnim. Władza rodzicielska a czynności terapeutyczne.   

- Formy zatrudnienia i czas pracy terapeuty zajęciowego, w tym w podmiotach leczniczych.  

- Starzenie się społeczeństwa polskiego a praca terapeuty zajęciowego z osobami starszymi.   

- Ochrona zdrowia w Polsce, aspekty organizacyjne, społeczne i kulturowe. System instytucji 

ochrony zdrowia. 

- Postawy prozdrowotne i ich kształtowanie, style życia a zdrowie. 

 

 

 

 

KATEDRA I ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ  (Wydział Nauk o Zdrowiu) 

Adres: ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Tel: 618 546 576 

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wysocki  

 

1.Dr hab. Dorota Talarska 

- Edukacja zdrowotna, przygotowanie do samoopieki, różne aspekty powiązane z osobami 

chorymi internistycznie, niepełnosprawnością oraz geriatrią i gerontologią, w tym: 

funkcjonowanie osób w okresie starości: ocena jakości życia, zapotrzebowanie na wsparcie, 

potrzeby osób starszych i/lub niesprawnych oraz ich opiekuna, postawy wobec starości (osób 

starszych) oraz postawy wobec starzenia się, aktywność zawodowa osób niesprawnych, rola i 

potrzeby opiekuna, zapotrzebowanie na wsparcie i poczucie obciążenia opiekuna, szczepienia 

osób starszych, sytuacja po Covid 19 u osób starszych, wypalenie zawodowe, problemy 

powiązane z aktywnością zawodową, standardy w pracy 

http://www.usoms.poznan.pl/pol/?strona=1_spis&SZUKAJ=1&show_employees=328
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