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Aprobat prin HCF în 18.01.2022 

 

Specializare-KINETOTERAPIE 

 

 Prof.  univ. dr. Ion-Ene Mircea/Conf. univ. dr. Neofit Adriana 

 Consideratii privind prevenirea si corectarea deficientelor fizice ale elevilordingimnaziu. 

 Rolul kinetoterapiei în recuperarea scoliozei la copii  

 Rolul exerciţiului fizic kinetic în recuperarea  copiilor cu handicap grav   

 Mijloace kinetice şi masaj şi rolul acestora în recuperarea traumatismelor sportive la 

nivelul ......( genunchi, umar..sa ). 

 Utilizarea tehnicilor  din judo ( lupta la sol NE WAZA ) pentru persoanele   cu disabilitati 

 Rolul kinetoterapiei in prevenirea si corectarea deficientelor fizice ale elevilor din 

gimnaziu. 
   

 Prof. univ. dr. hab. Talaghir Laurențiu-Gabriel 

 Studiul literaturii de specialitate privind tratarea atitudinilor deficitare (la alegere) 

 Studiul literaturii de specialitate privind tratarea prim mijloacele kinetoterapiei a 

traumatismelor 

 Studiu privind utilizarea unor echipamente speciale pentru recuperare 

 Studiu privind nivelul de recuperare al unor afecțiuni prin utilizarea mijloacelor din 

kinetoterapie (afecțiuni la alegere) 

 Studiul privind utilizarea kinetoterapiei în școlile cu program special. 
-   

- Prof. univ. dr. Ichim Paul  

- Importanta kinetoprofilaxiei la pacientii cu osteoporoza 

- Rolul kinetoprofilaxiei in prevenirea declinului musculo-scheletal la pacientii varstnici 

- Rolul kinetoterapiei in recuperarea mobilitatii dupa fractura de glezna operata 

- Rolul kinetoterapiei dupa operatia cezariana 

- Rolul kinetoterapeutului in recuperarea coxartrozei 

- Reeducarea mersului – principii si tehnici 

 

Lector univ.dr. Cristea Florentina  

- Studiu  privind depistarea și tratamentul kinetic al tulburărilor de statică vertebrală la 

școlarii din 10 școli Galățene. 

- Managementul tulburărilor  de cădere la pacientul vîrstnic din azilul de bătrîni din 

Municipiul  Galați. 

- Contributia tratamentului kinetic in recuperarea hemiplegiei spastice . 

- Eficienta programelor de kinetoterapie în recuperarea displaziilor de șold primitive. 

- Importanta kinetoterapiei în recuperarea funcționalității post artroscopie  de genunchiului. 

- Eficienta terapiei shiatsu în recuperarea scoliozelor. 
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 Corectarea tulburarilor de statica vertebra la școlari. 

 Îngrijirea bolnavului cu fractura diafizara de femur 

 Kinetoterapia in recuperarea Maladiei Scheuermann ,diagnostic, evoluție si tratament 

recuperator. 

 Recuperarea medicala prin kinetoterapie în afectiunile   reumatismale ale articulatiei 

coxo-femurale. Preventie și tratament. 

 Recuperarea prin kinetoterapie a bolnavului hemiplegic posttraumatic adult 

 Rolul kinetoterapiei în deviațiile coloanei vertebrale. 

 Rolul kinetoterapiei in recuperarea articulatiei tibio– tarsiene posttraumatice la copil. 

 Rolul kinetoterapiei in recuperarea coxitei șoldul posttraumatic. 

 Tratamentul balneofizioterapeutic în luxatia scapulohumerala . 

 Studiu privind eficiența exercitiului fizic in tratarea obezitatii . 

 Rolul kinetoterapiei în recuperarea mâinii posttraumatice. 

 Kinetoterapia în patologia reumatismală a genunchiului. 

 Kinetoterapia in recuperarea bolnavului cu proteza de sold simpla. 

 Recuperarea periartritei scapulo humerale. 

 Antrenamentul aerobic - mijloc de baza al kinetoprofilaxiei. 

 Kinetoterapie  musculaturii abdominala post sarcină. 

 Activitatea sportivă mijloc de reintegrare socială a persoanelor cu handicap. 

 Metode de recuperare medicala ,balneofizipterapice în coxartroza. 

 Kinetoterapia în recuperarea  funcțională a tulburarilor de statica vertebrala 

determinatede epifizita Scheuermann. 

 Recuperarea  funcțională prin kinetoterapie a şoldului endoprotezat. 

 Îngrijirea bolnavilor cu probleme de mobilitate fizica. 

 Afectiuni reumatismale degenerative a soldului.Kinetoterapia in coxartroza. 

 Afectiunile traumatice ale mainii.Tratamentul complex de recuperare in sechelele 

neurologice. 

 Studiu privind eficiența kinetoterapiei în anchiloza articulatiei mainii. 
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      Aviz Coordonator Ştiinţific 
 

Numele şi prenumele: 

....................................................................................................... 

Semnătura:.......................... 

 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

LUCRARE DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului: .......................................................... 

 

Program de studiu (specializarea): .................................................................................................................... 

 

  

Titlul lucrării: ......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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Data:..............................   Semnătura:.......................... 


