FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
FAKÜLTESİ
TARİHÇEMİZ
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Yüksek
okulu;1993 yılında Balçova’da
kurulmuş, 1993 - 1994 eğitim - öğretim yılında eğitime başlamıştır. Okul
binası 1995’te Dokuz Eylül Üniversitesi
15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesine
taşınmıştır. 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılında
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi adını almıştır.
Fakültemiz, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim
veren, Ege Bölgesi’nin ilk, Türkiye’nin üçüncü kurumudur.
AMACIMIZ
Fakültemizin misyonu hareket ve fonksiyonun etkilendiği bütün
durumlarda hastanın fizyoterapi programını planlayarak hastayı değerlendirip tedavi eden,
engellinin günlük yaşamda bağımsızlık kazanması için koruyucu yöntemleri ve tedavileri uygulayan, sakatlıkları önleyici, fiziksel uyumu arttırıcı özel egzersizler ve önerilerde bulunan fizyoterapistlerin yetiştirilmesi ve
ülkemizde tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmasıdır.
Kurumun amacı, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda etik değerlere bağlı, araştırmacı, çağdaş, insan
haklarına saygılı, bilgi ve beceri sahibi fizyoterapistler yetiştirmektir.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR:
Konferans Salonu, Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı, Pratik Uygulama Salonları,
Protez - Ortez Atölyesi, Bilgisayar Destekli Denge ve Hareket Ölçüm Sistemleri
ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
Erasmus + ve Farabi Değişim Programları

Fakültemizin amacı; evrensel düşünce ve etik değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, alanında ulusal
ve uluslararası düzeyde mesleğine ve bilime
katkıda bulunabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, güncel fizyoterapi uygulamaları
hakkında bilgi ve beceriye sahip fizyoterapistler
yetiştirmektir. Kardiyopulmoner fizyoterapi - rehabilitasyon, muskuloskeletal fizyoterapi, nörolojik fizyoterapi - rehabilitasyon, ortopedik fizyoterapi, geriatrik
fizyoterapi ve protez-ortez rehabilitasyon anabilim dallarıyla
lisans ve lisanüstü eğitimi ve akademik çalışmalarını etkin bir biçimde
sürdürmektedir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nde eğitim dili Türkçedir. Aynı zamanda isteğe bağlı 1 yıl İngilizce dilinde hazırlık programı vardır. Ders geçme sistemi
ile eğitim öğretim yapılır. Mutlak not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Kariyer Alanları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nden başarıyla mezun olan öğrenciler lisans diploması ile Fizyoterapist unvanı almaktadır. Mezunlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, diğer kamu
kuruluşlarına bağlı sağlık ünitelerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokullarında ve fakülte bölümlerinde, özel eğitim ve dal merkezlerinde, spor kulüplerinde, sağlık hizmeti veren özel kurumlarda ve huzurevleri gibi birçok alanda çalışabilmektedir.
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