Nie sposób się w tym zawodzie nudzić, szczególnie
gdy studiuje się we Wrocławiu.Podstawą są
dobre relacje z ludźmi, a te będziesz mógł
rozwijać uczestnicząc w akcjach prozdrowotnych,
konferencjach naukowych, kołach zainteresowań
i wyjazdach integracyjnych naszej uczelni.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wyginam śmiało ciało.

Fizjoterapeuta

Karolina Jenaszek
jest studentką fizjoterapii,
starostą od I roku studiów,
laureatką stypendium
przyznawanego za
działalność organizacyjną
na rzecz uczelni.

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 2
50-355 Wrocław

e-mail: rekrutacja.wnoz@umed.wroc.pl
tel. 71 784 18 26
tel. 71 784 18 05
Mieszkając w jednym z naszych akademików,
zadbasz o swoją kondycję, bo naprzeciwko znajduje
się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMW.
www.umed.wroc.pl
www.rekrutacja.umed.wroc.pl

FIZJOTERAPIA
2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE
5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Stawiam na nowoczesność, dlatego wybrałam kierunek
wszechstronny i wymagający kreatywności; tu każdy znajdzie
dla siebie obszar, w którym może się specjalizować.

W roku 2017/2018 zamiast na studia licencjackie, prowadzony będzie nabór na studia jednolite magisterskie
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

REKRUTACJA NA 5-LETNIE JEDNOLITE
STUDIA MAGISTERSKIE

1=1

Fizjoterapia wciąż się rozwija – powstają nowe metody
i technologie umożliwiające szybsze i skuteczniejsze
przywrócenie pacjenta do sprawności psychofizycznej.
Dzięki ustawie o zawodzie fizjoterapeuty po ukończeniu
kierunku zdobywa się samodzielny zawód dający większe
możliwości pracy w środowisku medycznym.

PUNKT Z MATURY
(DOWOLNY POZIOM)
Z BIOLOGII I CHEMII LUB
Z BIOLOGII I FIZYKI

PUNKT REKRUTACYJNY
NA UNIWERSYTET
MEDYCZNY WE
WROCŁAWIU

REKRUTACJA NA 2-LETNIE
UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA
MAGISTERSKIE
UKOŃCZONE STUDIA I STOPNIA
NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

+

WYNIK WSTĘPNEGO EGZAMINU
TEORETYCZNEGO

+

DODATKOWE 10 PUNKTÓW
ZA RECENZOWANĄ PUBLIKACJĘ

Znalezienie pracy ułatwia podejmowana przez Wydział
Nauk o Zdrowiu współpraca z pracodawcami i prowadzenie
międzynarodowych projektów.
Często absolwenci rozpoczynają swoją karierę zawodową
w miejscach odbywania stażu lub praktyk.

Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym, a najlepszym
miejscem, by go studiować, jest uczelnia medyczna.
Uczą nas młodzi i zaangażowani w swoją pracę fizjoterapeuci,
co sprawia, że na zajęciach omawiamy nowości i rozwiązania
dopiero co pojawiające się w Polsce i na świecie.

Szczegółowo uczymy się anatomii człowieka, a przez
wszystkie lata studiów ćwiczenia kliniczne i praktyki
przygotowują nas do pracy z pacjentami w różnym
stanie zdrowia w uzdrowiskach, sanatoriach, placówkach
oświatowych i sportowych, gabinetach odnowy biologicznej
i na oddziałach szpitalnych.

