
ÖNÉLETRAJZ

Név: Makovicsné Landor Erika Születési év: 1957.03.16.

Beosztás: főiskolai adjunktus
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

33/1979. Gyógytornász, OTE EÜ. Főiskolai Kar Gyógytornász szak
285/1989. Gyógypedagógus, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, oligofrén-szomatopedagógus

szak
29/2001. Humán-kineziológus, MTE, Humán kineziológia szak
14/1999. DSGM szakgyógytornász, HIETE EÜ. Főiskolai Kar
16/1997. Mozdulatművész Oktató Szakosító Továbbképzés, Esztétikus Testképző-Kinetológus diploma

HIETE EÜ. Főiskolai Kar, Mozdulatkultúra Egyesület szervezésében
1997-98-99-2000. Terrier-féle lágyrész-és izületi mobilizációs technika, nemzetközi instruktor

IAFM és Magyar GeMar szekció szervezésében
1996,2006. McKenzie tanfolyam: A,B,C kurzusok
1995. PNF alapkurzus
1993. Alapfokú Autogén Tréning, 

Hemiparetikus betegek korszerű kezelése (IBITAH_OORI)
126/2005. Alapfokú Fizioterápiás FITT-BALL oktató

HU-FB/BAS
2006. Bobath II. tanfolyam (IBITA-OORI)

Tudományos fokozat(ok):

nincs

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

1975-76. Fővárosi János Kórház, gyakorló ápolónő
1979.júl.-aug.-szept. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, gyógytornász
1979. okt.-1980. április Fővárosi Tanács VB. Rendelőintézet Kiskőrös, gyógytornász
1980-1985. Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet, gyógytornász
1985-1988. Mozgásjavító Általános Iskola, mozgásnevelő tanár-gyógytornász
1988.október.01. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiai tanszék, tanársegéd, jelenleg főiskolai

adjunktus

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Alapozó Testképző
gimnasztika

A tantárgy gyakorlati óráinak keretén belül a hallgatók megismerkednek az emberi, humán mozgással,
az ember és környezete kölcsönhatásával. Kinesztézián, mozgásérzeten keresztül információkat
gyűjtenek saját testük működéséről, testtudatosító órákon elsajátítják a helyes testtartást.
Szakismeretet, szakműveltséget nyernek.

Esztétikus Testképző
Gimnasztika

A hallgatók az eddigi mozgásos ismereteiket (alapozó testképző gimnasztika témakörében), kibővítik a
csípő és alsó végtag, vállöv és felső végtag teljes, komplex, térben való elmozdulásai során, szereket
alkalmazva. A térben történő komplex elmozdulások tanulása aláfestő és ritmizációt biztosító zenével
történik.

Manuális technikák, PNF A PNF módszer célja a funkcionális mozgások kialakítása, fejlesztése, facilitációja. A félév során a
hallgatók elsajátítják a vállövi, medenceövi, felső-alsó végtagi, nyak mozgásmintáit és ezen mozgások
kombinációit. A mozgásmintákat szőnyegminták formájában is gyakorolják, különböző speciális
technikák mozgást módosító hatásával.

Reumatológiai
fizioterápia

A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket, jártasságot szereznek a félév során a degeneratív,
gyulladásos, anyagcserezavaron alapuló és lágyrész-elváltozások fizioterápiás kezeléséről. Megismerik a
pontos funkcionális betegvizsgálatot, akut, szubakut, krónikus kezelés eljárásait és az izületvédelem
szabályait.

Fizioterápiai
Alapismeretek

A hallgatók ismereteket szereznek a fizioterápia történetéről, a fizioterápia részeiről, a fizioterápia
eszközrendszeréről, tehát saját leendő szakmájukról.A gyakorlati felkészülést és a könnyebb írásos
gyakorlatrögzítést megkönnyíti a tornarajzírás elsajátítása, melyet szintén ezen tantárgy keretében
tanulnak a hallgatók.

Neuropszichiátriai A hallgatók ismereteket szereznek a pszichiátriai megbetegedések komplex kezelésében, jártasságot a
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fizioterápia, neurológiai
fizioterápia

pszicho-fizioterápia területén.A neurológiai fizioterápia elsősorban az ismertebb, gyakoribb neurológiai
betegségeket tárgyalja és hozzá tartozó fizioterápiás tevékenységet tanítja.(pl. sclerosis multiplex,
stroke betegek komplex rehabilitációja, Parkinso-kór, stb.) A hallgatók egymáson gyakorolják a
különböző mozgásterápiás lehetőségeket.

MSc Neurológiai
megbetegedések
klinikuma

A hallgatók az eddigi ismereteiket kiegészítik a külföldi szakirodalom által közvetített protokollok,
irányelvek alapján. Képessé válnak a hazai és külföldi kezelési metódusok összehasonlítására,
értékelésére, készítésére.A tantárgy oktatása során egyeztetésre kerül a neurológiai fizioterápia
eszközrendszere, módszerei, esetismertetések, esettanulmányokon keresztül.

MSc Mozgáskoordinációt,
propriocepciót fejlesztő
eljárások gyakorlata és
tudományos
megközelítése

A hallgatók kibővítik ismereteiket, tudásukat a mozgáskoordináció, propriocepció területén. Új
mozgáslehetőségeket tanulnak, szárazföldön és vízben, speciális eszközök és szerek segítségével.

Mozdulatrendszerek A tantárgy keretén belül, gyakorlati formában megismerkednek a hallgatók a különböző
mozgásrendszerekkel, melyekből a jelenleg is gyakorlatban használt mozgásterápia gyakorlatai
építkeznek.Ezek a következők: Delsarte, Mensendieck, Madzsar, Berczik, ATG, ETG mozgásrendszerek.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Kármán Judit-Makovicsné
Landor Erika

Esztétikus Testképző Gimnasztika Semmelweis Kiadó,
Bp.2005.

Makovicsné Landor Erika A stroke betegek komplex rehabilitációja SE Egészségügyi
Főiskolai Kar, Bp. 2004.
főiskolai tankönyv

Makovicsné Landor Erika A sclerosis multiplexes betegek komplex rehabilitációja SE Egészségügyi
Főiskolai Kar, Bp. 2004.
főiskolai tankönyv

Koltai Endréné-Makovicsné
Landor Erika-Tringer Lászlóné

A mozgás és relaxáció jelentősége SE Egészségügyi
Főiskolai Kar, Bp. 2004.

Koltai Endréné-Makovicsné
Landor Erika

A fizioterápia, gyógytorna jelentősége az osteoporosis
következtében létrejött csípőtáji törések kezelésében

Ca&Csont,2009.12. (1):28-32.

Közéleti tevékenység:

1999-óta MGYTFT vezetőségi tag, Tudományos Bizottsági tag (neurológiai munkacsoport)
2002. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társaság tagja
2013. Fejlődésneurológiai Társaság tagja
2013. MOOT-OOK tagja
2009-óta Semmelweis Egyetem ETK Tanszéki TDK felelős

Pályázatok:

2001-2005. IKTA4-138/2001-2005. BME-SOTE-EFK Fizioterápiai Tanszék-Csont és Izület Alapítvány

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

2010. Dobrovitz Zsuzsanna: Vakok és látássérültek testképfejlesztése kontakt improvizációval, témavezető,
OTDK részvétel

2009- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TDK Konferenciáin Bírálóbizottsági Tag
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