
Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina ACTIVITĂȚI FIZICE ADAPTATE
2.2 Titular activităţi de curs Lect. Univ. Dr. Cărăbaș Ionică
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lect. Univ. Dr. Cărăbaș Ionică
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DS

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1 seminar laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 12
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 50
3.5 Total ore pe semestru 1 28+50
3.6 Numărul de credite 3

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  sală de curs

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  sală de seminar

6. Competenţele specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 cunoaşterea noțiunilor  privind activitatea fizică adaptată persoanelor dizabilitate
 cunoaşterea mijloacelor activităților fizice adaptate
 aplicabilitatea practică a noțiunilor teoretice însușite

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e

 utilizarea metodelor și tehnicilor de autocontrol psihocomportamental.
 asimilarea cunoștințelor de tip organizațional.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei - Cursul are menirea de a prezenta noțiunile de bază privind activitatea fizică adaptată

- asimilarea cunoștințelor necesare organizării și desfășurării unor activități sportive
specifice persoanelor cu nevoi speciale

7.2 Obiectivele specifice - Formarea capacităţii de organizare a unei activități fizice adaptate
- Priceperi de metodist.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Locul și rolul exercițiilor fizice în viața persoanelor
cu nevoi speciale

Prelegerea

Noțiuni privind infirmitatea, dizabilitatea și
handicapul

Conversația

Clasificarea din punct de vedere sportiv a Brain-storming



handicapului
Cadrul organizatoric al sportului pentru persoane cu
handicap
Orientarea sportivă în fincție de handicap
Conceptul de activitate motrică adaptată
Sportul pentru persoane cu dizabilități în România

8.3 Laborator
Sporturi specifice diferitelor tipuri de dizabilități Conversația
Personalități ale sportului destinat persoanelor cu
dizabilități

Brain-storming

Bibliografie
Bâc, O., Szabo, M., Szabo, P. 2002 Volleyball-ul în kinetoterapie, Editura Universității din Oradea

Cărăbaș , I. 2012 Activități motrice, Editura Eurobit, Timișoara

Marcu, V., Milea, M., Dan, M. 2001 Sport pentru persoane cu handicap, Ed. Triest, Oradea

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota finală

9.1 Curs
însușirea conținutului cursului observarea curentă 50%
atitudinea față de disciplină testarea

cunoștințelor

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

Participarea activă la activă la
activitățile de laborator

observarea curentă 50%

Întocmirea de referate din
tematica propusă

9.4 Standard minim de performanţă

 însușirea minimală a cunoștințelor privind activitatea fizică adaptată

Data completării:
19.09.2014

Titular curs (Semnătura):
Cărăbaș Ionică

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest
1.2 Facultatea Educaţie Fizică şi Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie şi motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi motricitate specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina ELEMENTE DE FARMACOLOGIE
2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Gligor Şerban
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. univ. dr. Gligor Şerban
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu 3 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1 seminar 1 laborator
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar 14 laborator
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 10
Examinări 3
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 43
3.5 Total ore pe semestru 1 71
3.6 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Anatomie
 Fiziologie
 Semiologie

4.2 de competenţe 

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezenţă obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezenţă obligatorie

5.3 de desfăşurare a laboratorului 

6. Competenţele specifice acumulate
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 Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază privind medicamentele, acţiunea
acestora, farmacovigilenţa, precum şi a principalele medicamente cu efect antialgic şi
antiinflamator şi a principalelor medicamente folosite în patologiile cardiovasculare,
respiratorii şi digestive.

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e  Însuşirea de către studenţii Departamentului de Kinetoterapie şi Motricitate Specială a

noţiunilor generale privind medicamentele, acţiunea lor, farmacotoxicologia, precum
şi a principalelor clase de medicamente folosite în diverse afecţiuni (reumatismale,
degenerative, inflamatorii, cardiovasculare, respiratorii, digestive şi renale) au o
importanţă deosebită, deoarece în practica de specialitate, pe lângă tratamentul de
recuperare, în diverse afecţiuni se face obligator şi tratament alopat (medicamentos).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a principalelor

noţiuni privind farmacologia (tipuri de medicamente, căi de
administrare, noţiuni de farmacodinamie şi farmacocinetică,
rețeta medicală, precum şi a principalelor medicamente
utilizate în patologiile cardiovasculare, respiratorii,
reumatismale)

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a noţiunilor
generale privind farmacodinamia, farmacocinetica,
farmacotoxicologia, precum şi a principalelor clase de
medicamente

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Farmacologia generalităţi (definiţie,
farmacocinetica – absorbţia,
distribuţia, metabolismul şi excreţia

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore



medicamentelor şi a metaboliţilor lor
din organism)
Farmacodinamia – definiţie, receptorii
medicamentoşi, afinitatea,
selectivitatea lor, eficacitatea şi
potenţa medicamentelor, tipuri de
acţiuni medicamentoase, factorii care
influenţează acţiunea medicamentelor)

Prelegere interactivă,
prezentare power point

2 ore

Anestezicele locale, miorelaxantele
centrale, analgezicele şi
antiinflamatoarele

Prelegere interactivă,
prezentare power point 4 ore

Medicaţia aparatului cardio-vascular şi
a aparatului respirator

Prelegere interactivă,
prezentare power point

4 ore

Medicaţia aparatului digestiv şi renal
Prelegere interactivă,

prezentare power point 2 ore

Bibliografie
 Cristea A. N. (2005) – Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti
 Fulga I. (2004) – Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti
 Gligor V., Gligor R., Ardelean D., Gligor Ş., Ranisav D. (2000) – Ghid de lucrări practice de

farmacologie, “Vasile Goldiş” University Press, Arad
 Gligor Ş., Gligor R. (2004) – Breviar de farmacologie, Ed. Politehnica, Timişoara
 Gligor V., Gligor R. (2006) – Introducere în farmacologie, Ed. Politehnica, Timişoara
 Gligor R., Gligor V., Gligor Ş., Nica I. (2013) – Elemente de farmacologie pentru stomatologi, Ed.

de Vest, Timişoara
 Magyar I. (2011) – Farmacologie, elemente de farmacologie fundamentală, farmacologie clinică şi

toxicologie clinică, Ed. a III-a, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea
 Stroescu V. (1998) – Bazele farmacologice ale practicii medicale, vol. I şi II, Ed. Medicală,

Bucureşti
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Noţiuni generale despre medicamente
(medicamente de origine naturală,
sintetică şi semisintetică, cercetarea şi
obţinerea unui nou medicament,
denumirea şi posologia
medicamentelor, unităţile de măsură
folosite la medicamente)

Prelegere interactivă,
prezentare power point

2 ore

Absorbţia medicamentelor şi căile de
pătrundere în organism (calea orală,
căile parenterale, căile transmucoase)

Prelegere interactivă,
prezentare power point

2 ore



Reţeta sau prescripţia medicală
(definiţie, componenţă, indicaţii,
exemple de reţete)

Prelegere interactivă,
prezentare power point

2 ore

Reacţiile adverse medicamentoase;
Farmacovigilenţa

Prelegere interactivă,
prezentare power point

2 ore

Farmacologia principalele clase de
medicamente

Prelegere interactivă,
prezentare power point

6 ore

8.3 Laborator

Bibliografie
 Cristea A. N. (2005) – Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti
 Fulga I. (2004) – Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti
 Gligor V., Gligor R., Ardelean D., Gligor Ş., Ranisav D. (2000) – Ghid de lucrări practice de

farmacologie, “Vasile Goldiş” University Press, Arad
 Gligor Ş., Gligor R. (2004) – Breviar de farmacologie, Ed. Politehnica, Timişoara
 Gligor V., Gligor R. (2006) – Introducere în farmacologie, Ed. Politehnica, Timişoara
 Gligor R., Gligor V., Gligor Ş., Nica I. (2013) – Elemente de farmacologie pentru stomatologi, Ed.

de Vest, Timişoara
 Magyar I. (2011) – Farmacologie, elemente de farmacologie fundamentală, farmacologie clinică şi

toxicologie clinică, Ed. a III-a, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea
 Stroescu V. (1998) – Bazele farmacologice ale practicii medicale, vol. I şi II, Ed. Medicală,

Bucureşti

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota finală

9.1 Curs

Cunoaşterea conţinutului
cursului de specialitate

Test grila cu
răspunsuri
multiple

60%

9.2 Seminar

Cunoaşterea conţinutului
lucrărilor practice de
specialitate

Test grila cu
răspunsuri
multiple

20%

Conţinutul, actualitatea
informaţiei, numărul surselor
bibliografice consultate în
cazul elaborării referatelor cu
tematică impusă

Elaborarea
unui referat de
specialitate

20%

9.3
Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă
 Participare în proporţie de minim 80% la lucrările practice
 Participarea în proporţie de 50% la cursuri



 Elaborarea unui referat de specialitate
 Acumularea unui bagaj minim de cunoştinţe privind noţiunile de farmacologie predate la curs şi lucrări

practice

Data completării:

20.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

.09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate Specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina FIZIOLOGIA EFORTULUI
2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Bârzu Mariana
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lector Univ. Dr. Bârzu Mariana
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1 seminar laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 15
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15
Tutoriat 3
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 53
3.5 Total ore pe semestru 1 28+53 81
3.6 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezența obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Prezența obligatorie, Pregătirea și susținerea referatelor

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



6. Competenţele specifice acumulate

C
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 Cunoaşterea şi înţelegerea unor noţiuni de bază legate de strucutră, biochimia şi funcţia muşchiului
striat scheletic şi cardiac
 Cunoaşterea şi înţelegerea interrelaţiilor funcţionale dintre organele şi sistemele corpului uman, prin
prisma efortului fizic d tip sportiv
 Capacitatea de a interpreta rezultatele unor teste de evaluare a aparatelor și sistemelor corpului uman
în repaus şi în efort

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e

 Capacitatea de a valorifica în mod optim şi creativ a cunoştinţelor acumulate
 Capacitatea de a acţiona în echipă
 Participare la propria dezvoltare profesională prin studierea continuă a literaturii de specialitate;
 Promovarea unui mediu centrat pe valori etice, profesionale şi pe dorinţa de a cunoaşte, în limita
posibilităţilor, structura organismului uman, a funcţiei aparatelor și sistemelor acestuia, atât în contextul
activităţii fizice cât şi a diferitelor patologii la care se face referire în curs.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studentului cu funcţia organelor, sistemelor şi aparatelor

componente le organismului uman, în repaus şi în efort fizic
 Cunoaşterea și înțelegerea structurii și funcției aparatului locomotor

uman în interdependență de celelalte sisteme funsționale ale corpului
uman , în repaus și în efort fizic

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea teoretică şi practică a noţiunilor legate de principalele elemente
de fiziologie ale aparatului locomotor, în special şi a organismului uman,
în general, atât în repaus cât şi în condiţii de efort fizic
 Explicarea şi înțelegerea organizării și funcției complexe a  diferitelor

structuri care intră în componența complexului mioartrokinetic, în
contextul înțelegerii ulterioare a aspectelor kinetoterapeutice,
biomecanice și sportive legate de aceste structuri

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Bazele energetice ale mişcării umane Prelegere, prezentare power

point 2 ore

Noţiuni recapitulative în ce privește structura și funcția
mușchiului striat de tip scheletic

Prelegere, prezentare power
point 4 ore

Oboseala în general şi oboseala în sport. Cauzele oboselii.
Forme patologie

Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Stări psihice limită – Starea de start şi formele sale,
punctul mort şi a doua respiraţie

Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Nevrozele sportive şi metode de intervenţie Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Reactivitatea aparatului cardio-circulator şi a sângelui la
efort

Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Reactivitatea aparatului cardio-respirator  la efort Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Reactivitatea aparatului excretor la efort Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Aparatul locomotor şi efortul fizic Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Sistemul nervos şi efortul fizic Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Copilul şi „sportul” Prelegere, prezentare power
point 2 ore

Femeia şi sportul Prelegere, prezentare power 2 ore



point
Sportul la vârsta a III-a Prelegere, prezentare power

point 2 ore

Bibliografie
1.ASTRAND, PER-OLOF, RODAHL, KAARE, DAHL, A. HANS, STROME, B. SIGMUND, 2003, Textbook of

Work Physiology – Physiological Bases of Exercise, 4/E, Editura Human Kinetics
2.BÂRZU MARIANA, 2004, Fiziologia efortului – lucrări practice,Editura Mirton, Timişoara
3.BÂRZU MARIANA, 2002, Fiziologia efortului . note de curs, Editura Mirton, Timişoara
4.BÂRZU MARIANA, Control şi autocontrol medical în educaţie fizică şi sport, Editura Mirton, Timişoara, 2002
5.BÂRZU MARIANA, 2003, Modificările unor parametri funcţionali ai sistemului locomotor sub acţiunea

exerciţiului fizic, Editura Mirton, Timişoara
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii
Modificări induse de efortul fizic la nivelul aparatului
cardio vascular. Determinarea practică a parametrilor
definitori ai funcţiei aparatului cardio-vascular, în repaus
și efort, prin metode neinvazive

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
2 ore

Modificări induse de efortul fizic la nivelul aparatului
respirator. Determinarea practică a parametrilor definitori
ai funcţiei aparatului respirator, în repaus și efort, prin
metode neinvazive

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
2 ore

Determinarea, prin metode neinvazive, a puterii
musculare şi forței musculare

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
2 ore

Determinarea prin metode neinvazive a funcțiilor
sistemului nervos, de control al echilibrului şi motricității

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
2 ore

Discuţii despre capacitatea de efort, la diferite vârste a
copilului

Dezbateri, discuţii legate de
temele referatelor prezentate 2 ore

Discuţii despre reactivitatea organismului feminin, în
diferite etape fiziologice, la efortul fizic

Dezbateri, discuţii legate de
temele referatelor prezentate 2 ore

Discuţii despre reactivitatea organismului la efortul fizic
şi capacitatea de adaptare la efort, a persoanelor de vârsta
a III-a

Dezbateri, discuţii legate de
temele referatelor prezentate 2 ore

Bibliografie
1.ASTRAND, PER-OLOF, RODAHL, KAARE, DAHL, A. HANS, STROME, B. SIGMUND, 2003, Textbook of

Work Physiology – Physiological Bases of Exercise, 4/E, Editura Human Kinetics
2.BÂRZU MARIANA, 2004, Fiziologia efortului – lucrări practice,Editura Mirton, Timişoara
3.BÂRZU MARIANA, 2002, Fiziologia efortului . note de curs, Editura Mirton, Timişoara
4.BÂRZU MARIANA, Control şi autocontrol medical în educaţie fizică şi sport, Editura Mirton, Timişoara, 2002
5.BÂRZU MARIANA, 2003, Modificările unor parametri funcţionali ai sistemului locomotor sub acţiunea

exerciţiului fizic, Editura Mirton, Timişoara
6.PLOWMAN, A. SHARON SMITH, L. DENISE, 2002  Exercise Physiology For Health, Fitness and

Performance, 2/E, Editura Benjamin Cummings



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs
Cunoaşterea noțiunilor
prezentate la curs Examen – test grilă 80%

9.2 Seminar

9.3 Laborator/lucrari Prezenţă la activitățile
practice, dinamismul
participării la activitățile
practice, prezentarea de
referate

Evaluare pe parcurs 20%

9.4 Standard minim de performanţă
 Să ştie să recolteze corect TA şi FC, în repaus şi în efort
 Să cunoască şi să interpreteze rezultatele unor teste simple de efort prin prisma parametrilor funcţionali

cardio-respiratori

Data completării:

9.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

.09.2014

Director departament (Semnătura):



Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Educaţie Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi motricitate specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina FIZIOPATOLOGIE
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. dr. Gligor Şerban
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. Univ. dr. Gligor Şerban
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 5 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DS

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1 seminar 1 laborator
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar 14 laborator
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 7
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
Tutoriat 3
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 26
3.5 Total ore pe semestru 1 28+26 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Semiologie, Anatomie, Fiziologie
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezenţă obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezenţă obligatorie

5.3 de desfăşurare a laboratorului 

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



6. Competenţele specifice acumulate
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 Însuşirea cunoştinţelor de bază legate de tulburările funcţionale ale organismului (în bolile

aparatului cardiovascular, ale aparatului respirator, în inflamaţie, în bolile sistemului imun şi unele
afecţiuni reumatismale)
 Explicarea şi interpretarea modificărilor fiziopatologice la diferite nivele de organizare ale

organismului uman
 Capacitatea de evaluare generală a unei electrocardiograme, a unui test de efort, a unei

spirograme, atât la subiectul sănătos cât şi la subiectul prezentând o anumită patologie
 Capacitatea de evaluare a durerii de diferite cauze
 Capacitatea de evaluare generală a unor afecţiuni reumatismale

C
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e  Însuşirea unor cunoştinţe privind mecanismele de producere a unor boli cardiovaculare,

respiratorii, de natură imună şi reumatismale
 Însuşirea unor cunoştinţe de bază legate de electrocardiografie şi testul de efort

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a principalelor noţiuni privind

fiziopatologia unor afecţiuni cardiovasculare, respiratorii, inflamatorii
şi de natură imună

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale privind
fiziopatologia inflamaţiei (efectele benefice şi nocive, mediatori,
răspunsul inflamator), imunităţii (imunitate umorală şi celulară,
imunodeficienţe, reacţii de hipersensibilitate, transplantul şi fenomenul
de rejet), unor patologii ale aparatului cardiovascular (fiziopatologia
anginelor şi infarctului miocardic) şi respirator (fiziopatologia astmului
bronşic, BPCO-ului, insuficienţei respiratorii)

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Obiectul fiziopatologiei; boala şi etiologia,
prognosticul, sfârşitul bolii (vindecarea, cronicizarea,
decesul)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 1 oră

Fiziopatologia inflamaţiei – definiţie, efectele
benefice şi nocive ale inflamaţiei, mediatorii
inflamaţiei, răspunsul inflamator şi etapele sale

Prelegere interactivă,
prezentare power point 3 ore

Fiziopatologia imunităţii şi a tulburărilor sistemului
imun – antigenii, anticorpii, imunitatea umorală şi
celulară, imunodeficienţele, reacţiile de
hipersensibilitate, transplantul şi fenomenul de rejet

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Fiziopatologia ischemiei miocardice şi a tulburărilor
de ritm şi conducere cardiacă – bioelectrogeneza
cardiacă, ritmurile de scăpare, activitatea declanşată,
conducerea normală şi decrementală a impulsurilor
electrice cardiace, mecanismul de reintrare, patogenia
aterosclerozei, compălicaţiile plăcii de aterom,
factorii de risc coronarieni (influenţabili şi
neinfluenţabili), oferta şi necesarul de oxigen
miocardic, mecanismele ischemiei miocardice, angina
pectorală, infarctul miocardic,

Prelegere interactivă,
prezentare power point 3 ore

Fiziopatologia anemiilor, hemostazei şi a tulburărilor Prelegere interactivă, 3 ore



de coagulare – clasificarea anemiilor, anemia
feriprivă, sideroblastică, anemiile megaloblastice,
anemiile hemolitice, policitemiile, leucemiile,
hemostaza definiţie, factorii vasculari, trombocitari şi
palsmatici, fibrinoformarea, fibrinoliza, sindroame
hemoragice, coagulopatii

prezentare power point

Fiziopatologia tulburărilor aparatului respirator –
astmul bronşic, insuficienţa respiratorie

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Bibliografie
1. ARAMA, St. S. (2000) - Explorări funcţionale, Ed. Cerma, Bucureşti
2. MANOLE GHEORGHE (2002) - Fiziopatologie clinică generală, Ed. Coresi CNI, Bucureşti
3. MUNGIU, C. O. (1999) - Algeziologie generală, Ed. Polirom, Colecţia Bios, Bucureşti
4. NOWAK, T.J., HANDFORD, A.G. (2004) - Pathophysiology - concepts and applications for health care

professionals, Mc Graw Hill, Higher Education, Third Edition
5. SARAGEA, M. (1987) - Tratat de fiziopatologie (vol. I si II), Ed. Academiei RSR, Bucureşti
6. McPHEE, Stephen J., et al. (1995) - Pathophysiology of disease, Pretince Hall International Inc., First Edition
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Electrocardiograma normală – derivaţiile ECG, axul
electric, determinarea frecvenţei cardiace

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Electrocardiograma patologică – în hipertrofiile
cardiace, angina pectorală, infarctul miocardic,
dislectrolitemii, ECG la sportivi, ECG în tulburările
de ritm şi de conducere cardiacă

Prelegere interactivă,
prezentare power point 3 ore

Testul de efort – descriere, indicaţii şi contraindicaţii,
parametrii urmăriţi

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Fiziopatologia sângelui: explorarea seriei roşii –
diagnosticul sindromului anemic, aspectul clinic,
hematologic şi investigaţiile paraclinice din
principalele tipuri de anemii

Prelegere interactivă,
prezentare power point 1 oră

Explorarea funcţională pulmonară – explorarea
ventilaţiei pulmonare,  determinarea proprietăţilor
mecanice ale pompei toraco-pulmonare,
ergospirometria

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Evaluarea durerii – tipuri de durere, teste de evaluare
a durerii, chestionare de evaluare a durerii, scale de
evaluare a durerii

Prelegere interactivă,
prezentare power point 1 oră

Explorarea funcţională în afecţiunile reumatologice –
explorări paraclinice, explorarea funcţională în
poliartrita reumatoidă, spondilita ankilozantă, boala
artrozică şi reumatismul articular acut (RAA)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 3 ore

8.3 Laborator

Bibliografie
1. COLEV, V. (1997) - Lucrări practice de fiziopatologie, Ed. UMF “Gr. T. Popa”, Iaşi
2. CONOVER, B. M. (2000) - Ghid clinic de ECG, Ed. All Educaţional, Bucureşti
3. DUDEA, C. (1988) - Atlas de electrocardiografie clinică, Ed. Medicală, Bucureşti
4. GLIGOR, Ş. (2004) - Elemente de fiziopatologie practică, Ed. Politehnica, Timişoara
5. POPESCU, D. E. (1994) - Compendiu de electrocardiografie clinică, Ed. All, Bucureşti



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs
Cunoaşterea conţinutului
cursului de specialitate

Test grila cu răspunsuri
multiple 60%

9.2 Seminar

Cunoaşterea conţinutului
lucrărilor practice de
specialitate

Test grila cu răspunsuri
multiple 20%

Conţinutul, actualitatea
informaţiei, numărul
surselor bibliografice
consultate în cazul
elaborării referatelor cu
tematică impusă

Elaborarea unui referat de
specialitate 20%

9.3
Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă
 Participare în proporţie de minim 80% la lucrările practice
 Elaborarea unui referat de specialitate
 Acumularea unui bagaj minim de cunoştinţe privind noţiunile de fiziopatologie predate la curs şi lucrări

practice

Data completării:

20.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate Specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina FIZIOTERAPIE
2.2 Titular activităţi de curs Medic Primar Dr. Pop Elena
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Medic Primar Dr. Pop Elena
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 2 seminar laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28 seminar laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 48
3.5 Total ore pe semestru 1 42+48 90
3.6 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezența obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Prezența obligatorie, pregătirea și susținerea referatelor

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



6. Competenţele specifice acumulate

C
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le  Cunoaştere şi înţelegerea procedurilor si a mecanismului lor de actiune.

 Explicarea procedurilor, a diverselor teste si interpretarea lor
 Cunoasterea aparaturii specifice si a modului de aplicare a terapiei. Aplicarea indicatiilor din fisa de

tratament.
 Modul de abordare a pacientului.
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e

 Cunoaşterea şi însuşirea obiectivelor şi mijloacelor fizioterapice
 Cunoaşterea indicaţiilor şi contraindicaţiilor metodelor fizioterapice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  De a asigura dobândirea de către student a noţiunilor teoretice și practice

care să le permită aplicarea mijloacelor specifice fizioterapiei
7.2 Obiectivele specifice  De a asigura cunoştinţele teoretice şi practice necesare realizării un

program complex fizical-kinetic, a alegerii celor mai potrivite proceduri
în funcţiile de patologie, de particularităţile pacientului şi în conformitate
cu  tratamentul aplicat, recunoaşterii indicaţiilor şi contraindicaţiilor
relative şi absolute ale procedurilor specifice în patologia studiată.
 Capacitatea  de a aplica diferitele proceduri specifice fizioterapiei, în

concordanţă cu indicaţiile şi contraindicaţiile individuale ale pacienţilor,
cu patologia respectivă.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Notiuni introductive: locul fizioterapiei în terapeutica
medicală; definiție, conținut. Electroterapie - curentul
galvanic

Prezentari ppt 4 ore

Curenții cu impulsuri - terapia analgezică Prezentari ppt 4 ore

Curenții cu impulsuri - electrodiagnostic și
electrostimulare Prezentari ppt 4 ore

Curenții de medie frecvență. Terapia cu ultrasunete Prezentari ppt 4 ore

Magnetoterapia. Terapia cu unde scurte și alți curenți de
înaltă frecvență Prezentari ppt 4 ore

Fototerapia. Noțiuni de laserterapie. Hidrotermoterapia –
definiție, baze fizice și fiziologice Prezentari ppt 4 ore

Acțiunea procedurilor de hidroterapie asupra diverselor
aparate și funcții. Tehnici speciale. Termoterapia
specifică. Crioterapia

Prezentari ppt 4 ore

Bibliografie
1.DINCULESCU, T. & colab, 1963, Balneofizioterapie, Ed. Medicală, Bucureşti
2.RADULESCU, A., 1991, Electroterapie, Ed. Medicală, Bucureşti
3.BANCIU, M., 1998, Balneofizioterapie clinică și recuperare, Ed. Mirton, Timişoara
4.NEMES, D., DRAGOI, M., 2000, Ghid de electroterapie și fototerapie, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara
5.NICA, A., 2004, Recuperarea Medicală, Ed. Universitară, Bucureşti
6.STILLWELL, G. Keithr, 1982, Electrotherapy, Krusen’s handbook of Physical medicine & reabilitation, W.B

Saunders Company, Washington
7.DeLISA, J., 1988, Rehabilitation Medicine, Principles and Practice, Ed. Lippincot, Philadelphia
8.TELEKI, N., 1984, Cura balneoclimaterica în România, Ed. Sport-Turism, București



9.BERTEANU, M., 1999, Bazele teoretice si practice ale Kinetoterapiei - Electromiografia in studiul si evaluarea
aparatului musculo-scheletic, Ed. Medicală, Bucureşti

10. SCHMIDT, F., 1982, La pratique du courant stimulant
11. RADULESCU A., TEODOREANU E., 2002, Fizioterapie, Ed. Medicală, Bucureşti
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii
Aplicarea practică a curentului galvanic (galvanizare
simplă, ionizare, băi galvanice)

Aplicatii practice, prezentari
de caz, discutii 2 ore

Aplicarea curenților de joasă frecvență în scop analgezic
(diadinamic, trabert, TENS)

Aplicatii practice, prezentari
de caz, discutii 2 ore

Tehnici de electrodiagnostic: determinarea reobazei,
cronaxiei. Tehnici de electrostimulare musculară.
Aplicarea de curenți rectangulari, exponențiali,
Huffschmidt

Aplicatii practice, prezentari
de caz, discutii 2 ore

Aplicarea de curenți interferențiali. Aplicarea
ultrasunetelor

Aplicatii practice, prezentari
de caz, discutii 2 ore

Aplicarea câmpurilor magnetice. Aplicarea de unde scurte
și microunde

Aplicatii practice, prezentari
de caz, discutii 2 ore

Aplicarea de infraroșii și ultraviolete. Biostimularea laser Aplicatii practice, prezentari
de caz, discutii 2 ore

Aplicarea unor proceduri de termoterapie: împachetări cu
parafină, comprese, dușuri, băi. Crioterapie

Aplicatii practice, prezentari
de caz, discutii 2 ore

Bibliografie
1.DINCULESCU, T. & colab, 1963, Balneofizioterapie, Ed. Medicală, Bucureşti
2.RADULESCU, A., 1991, Electroterapie, Ed. Medicală, Bucureşti
3.BANCIU, M., 1998, Balneofizioterapie clinică și recuperare, Ed. Mirton, Timişoara
4.NEMES, D., DRAGOI, M., 2000, Ghid de electroterapie și fototerapie, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara
5.NICA, A., 2004, Recuperarea Medicală, Ed. Universitară, Bucureşti
6.STILLWELL, G. Keithr, 1982, Electrotherapy, Krusen’s handbook of Physical medicine & reabilitation, W.B

Saunders Company, Washington
7.DeLISA, J., 1988, Rehabilitation Medicine, Principles and Practice, Ed. Lippincot, Philadelphia
8.TELEKI, N., 1984, Cura balneoclimaterică în România, Ed. Sport-Turism, București
9.BERTEANU, M., 1999, in Bazele teoretice și practice ale Kinetoterapiei - Electromiografia în studiul și

evaluarea aparatului musculo-scheletic, Ed. Medicală, Bucureşti
10. SCHMIDT, F., 1982, La pratique du courant stimulant
11. RADULESCU A., TEODOREANU E., 2002, Fizioterapie, Ed. Medicală, Bucureşti



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs
Cunoaşterea noţiunilor
prezentate la curs Examen scris 60%

9.2 Seminar

9.3 Laborator/lucrari Cunoaşterea practică a
metodelor fizioterapice Probă practică 20%

Participarea activă la orele
de seminar; pregătirea
temelor

Prezentări referate, dezbateri 20%

9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea noţiunilor teoretice şi practice privind aplicarea procedurilor specifice fizioterapiei.

Data completării:

10.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

.09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educatie Fizică şi Sport/ Kinetoterapie şi Motricitate
Specială

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi motricitate specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ÎNOT TERAPEUTIC
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. dr. Petru Baniaş
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.Univ. dr. Petru Baniaş
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
Tutoriat
Examinări 2
Alte activităţi…documentare practică pe patologie (pe teren) 4
3.7 Total ore studiu individual 34
3.8 Total ore pe semestru 62
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezenţă obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Bazin, materiale metodice ajutătoare

 Prezenţă obligatorie



6. Competenţele specifice acumulate
C
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le  Noţiuni privind cerinţele terapiei acvatice şi influenţa factorilor mediului acvatic asupra
organismului.

 Cauzele producerii deficienţelor fizice. Recomandări pentru corectarea sau ameliorarea lor.
 Particularităţile şedinţei de terapie acvatică.
 Însuşirea unor exerciţii corective în funcţie de aparatele şi sistemele organismului, afectate.
 Utilizarea particularităţilor de mediu, ca mijloc de îngreuiere/ uşurare a execuţiilor
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 Utilizarea unui material metodic ajutător variat, în concordanţă cu particularităţile patologiei
respective.

 Respectarea particularităţilor de vârstă şi nivelului motric al pacienţilor, în alegerea
exerciţiilor corective şi a dozării lor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru corectarea / ameliorarea

stării de sănătate a pacienţilor ce prezintă diferite deficienţe fizice,
beneficiind de mediul acvatic - prin înot.

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea unei palete cât mai largi de mijloace specifice,
utilizate în recuperarea diverselor patologii.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Hidroterapia şi starea de sănătate Prelegere
prezentare Power-Point 2 ore

Modificări şi adaptări ale organismului
uman prin înot

Prelegere
prezentare Power-Point 2 ore

Înotul pentru persoane adulte
Prelegere

prezentare Power-Point 2 ore
Rolul înotului în recuperarea
deficienţelor fizice Prelegere

prezentare Power-Point 2 ore
Recuperarea prin înot pentru persoane cu
deficienţe motorii

Prelegere
prezentare Power-Point 2 ore

Înotul pentru copii sub 1 an
Prelegere

prezentare Power-Point
2 ore

Programe de întreţinere şi recuperare



prin aquagim Prelegere
prezentare Power-Point

2 ore

Bibliografie
1. Albu C., Albu A., Vlad T, Iacob I. – Psihomotricitatea, Institutul European, Iaşi, 2006;
2. Baniaş P. – Abordare interdisciplinară în activitatea de înot terapeutic, Editura Universităţii de Vest,

Timişoara, 2007
3. DeBakey M. – Diete pentru sănătatea inimii, Editura BicAll, 2005
4. Duma M., Duma D. – Hidroreflexoterapia, Editura Sophia, Bucureşti, 2003;
5. Fozza C. – Îndrumar pentru corectarea deficienţelor fizice, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2003;
6. Hagron E., Plas F. – Kinetoterapie activă, Editura Polirom 2001;
7. Mureşan, E - Corectarea deficienţelor fizice, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti,2006
8. Penţia Doina – Curs de înot – tehnica procedeelor de concurs, metodica învăţării şi perfecţionării lor;

Litografia Universităţii de Vest Timişoara, 1993
9. Penţia Doina – Inotul activitate sanogenă, Editura Mirton, Timişoara, 1995
10. Plas, F - Kinetoterapie activă, Editura Polirom, Iaşi, 2001
11. Pasztai Zoltan – Hidro, termo, balneo, climato – kinetoterapia, Editura Universităţii din Oradea, 2011
12. Pop, L.- Curs de balneofizioterapie şi recuperare medicală, UMF, Cluj- Napoca, 1994

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Prezentarea unor exerciţii corective
pentru afecţiuni segmentare sau regiuni
ale corpului: Exerciţii corective pentru
cap şi gât.

Lecţie practică
bazin

2 ore

Exerciţii corective pentru deficienţele
toracelui, abdomenului, umerilor şi
omoplaţilor.

Lecţie practică
bazin 2 ore

Atitudini deficiente, deviaţii, deficienţe
ale coloanei vertebrale.

Lecţie practică
bazin

2 ore

Exerciţii corective în afecţiunile
membrelor inferioare, articulaţiei
şoldurilor, genunchilor, gleznelor, labei
piciorului.

Lecţie practică
bazin

2 ore

Recuperarea în afecţiunile de natura
traumatică.

Lecţie practică
bazin 2 ore

Program pentru dezvoltarea rezistenţei
aerobe

Lecţie practică
bazin 2 ore

Verificare practică Lecţie practică
bazin 2 ore

Bibliografie
1. Clement Baciu – Programe de gimnastică medicală, Editura Stadion, Bucureşti, 1974
2. Birtolon Stefan – Exerciţiul fizic şi coloana vertebrală, Editura Sport-Turism, Bucureşti
3. Bratu Ionel – Gimnastica pentru prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice, Editura CNEFS, Bucuresti
4. Lori Thein Brody, Paula Richley Geile - Aquatic exercise for rehabilitation and Training, Editors

Human Kinetics, 2009
5. Otto Hillebrecht - Aquagymnastik, Meyer &Meyer Verlag, Aachen, 2006
6. Şalgău S. – Tehnica şi metodica procedeelor de înot, Editura Iaşi, 2007
7. Şalgău S. – Conceptul de adaptare al organismului la efortul specific în înot, Editura iaşi, 2007
8. Vidal Ch., Garros J., Viel E. – Reeducation dans l`eau, Masson, Paris Milan, Barcelone Bonn, 1991;
9. http://www.medicas.ro/ fitness-welness/aquagym/ - Fenici, D. – AQUAGYM - căinţă fără flagelare



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor, a sistemelor şi marilor funcţii ale organismului , prin
aplicarea unor programe ce au la bază înotul

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs - participare la lecţiile în proporţie de 50 %; Apreciere
interes

2%

- efectuarea şi susţinerea referatului cu tema data, 15%
- răspuns la examen teoretic; Examen scris 50%

10.5 Seminar /
laborator

- participare la lecţiile în proporţie de 80 %; 3%
- conducerea unor părţi ale lecţiilor practice, potrivit temei
abordate

10%

- abilitatea utilizării unor materiale metodice diverse şi a
unei mari varietăţi de exerciţii, în concordanţă cu
patologia abordată

10%

- abilitatea utilizării unor materiale metodice diverse şi a
unei mari varietăţi de exerciţii, în concordanţă cu
patologia abordată

10%

Data completării

17.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament

09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor, a sistemelor şi marilor funcţii ale organismului , prin
aplicarea unor programe ce au la bază înotul

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs - participare la lecţiile în proporţie de 50 %; Apreciere
interes

2%

- efectuarea şi susţinerea referatului cu tema data, 15%
- răspuns la examen teoretic; Examen scris 50%

10.5 Seminar /
laborator

- participare la lecţiile în proporţie de 80 %; 3%
- conducerea unor părţi ale lecţiilor practice, potrivit temei
abordate

10%

- abilitatea utilizării unor materiale metodice diverse şi a
unei mari varietăţi de exerciţii, în concordanţă cu
patologia abordată

10%

- abilitatea utilizării unor materiale metodice diverse şi a
unei mari varietăţi de exerciţii, în concordanţă cu
patologia abordată

10%

Data completării

17.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament

09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor, a sistemelor şi marilor funcţii ale organismului , prin
aplicarea unor programe ce au la bază înotul

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs - participare la lecţiile în proporţie de 50 %; Apreciere
interes

2%

- efectuarea şi susţinerea referatului cu tema data, 15%
- răspuns la examen teoretic; Examen scris 50%

10.5 Seminar /
laborator

- participare la lecţiile în proporţie de 80 %; 3%
- conducerea unor părţi ale lecţiilor practice, potrivit temei
abordate

10%

- abilitatea utilizării unor materiale metodice diverse şi a
unei mari varietăţi de exerciţii, în concordanţă cu
patologia abordată

10%

- abilitatea utilizării unor materiale metodice diverse şi a
unei mari varietăţi de exerciţii, în concordanţă cu
patologia abordată

10%

Data completării

17.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament

09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport/ Kinetoterapie şi Motricitate
Specială

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei KINETOTERAPIA ÎN REUMATOLOGIE
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Sîrbu Elena
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. Sîrbu Elena
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp: 100ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28
Tutoriat 14
Examinări 2
Alte activităţi -
3.7 Total ore studiu individual 100
3.8 Total ore pe semestru 142
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Anatomie

 Biomecanică
 Bazele generale ale kinetoterapiei
 Metode de evaluare somato-funcţională
 Semiologie

4.2 de competenţe  Tehnici de transfer
 Practica de kinetoterapie în centre de recuperare – refacere



5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezenţă facultativă (50%)

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezenţă obligatorie
 Prezentarea orala a referatului

6. Competenţele specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e

pr
of

es
io

na
le

- Aprofundarea şi cunoaşterea unor noţiuni teoretice cu care se opereaza în reumatologie (noţiuni
de anatomie, fiziologie, semiologie, metode de evaluare etc);

- Cunoaşterea şi însuşirea principalelor manifestări clinice care apar în practica reumatologică;
- Explicarea principiilor şi obiectivelor recuperării fizice în reumatologie;
- Însuşirea tehnicilor de recuperare kinetică cu care se operează în reumatologie;
- Dezvoltarea şi perfecţionarea metodelor fizical-kinetice însuşite prin efectuarea de aplicaţii
practice.

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e

- Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial la cazurile avute în studiu sau/şi în
programe de reabilitare;

- Angajarea în relaţii de parteneriat cu persoane, instituţii care au  se ocupă de diagnosticarea şi
tratamentul unor astfel de afecţiuni (medici de familie, cămine de bătrâni, medici specialişti în
recuperare medicală şi balneofizioterapie, precum şi alţi kinetoterapeuţi sau fiziokinetoterapeuţi,
policlinici, clinici de recuperare medicală şi balneofizioterapie, cabinete medicale etc);

- Participarea la propria dezvoltare profesională prin studierea continuă a literaturii de specialitate,
cunoaşterea noilor tendinţe în reabilitarea acestor afecţiuni, prin participarea la congrese,
simpozioane etc., studierea revistelor de specialitate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Cunoaşterea noțiunilor clinice întălnite în reumatologie;
 Cunoaşterea principiilor şi mijloacelor de reabilitare în

reumatologie;
 Capacitatea de a adapta programul de reabilitare la

particularităţiile bolii şi bolnavului;
 Cunoaşterea metodelor şi mijloacelor complementare

kinetoterapiei aplicabile în reumatologie;

7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de  a realiza un program de recuperare într-un caz dat;

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Noțiuni de semiologie reumatologică Prezentare powerpoint 2 ore
Examenul clinic al bolnavului reumatologic.
Investigaţii paraclinice

Prezentare powerpoint 4 ore

Poliartrita reumatoidă – etiologie, tablou clinic,
diagnostic, tratament kinetic şi de recuperare

Prezentare powerpoint 4 ore

Spondilita anchilozantă – etiologie, tablou clinic,
diagnostic, tratament kinetic şi de recuperare

Prezentare powerpoint 4 ore

Patologia umărului – tablou clinic, diagnostic,
tratament kinetic şi de recuperare

Prezentare powerpoint 2 ore



Patologia cotului – tablou clinic, diagnostic,
tratament kinetic şi de recuperare

Prezentare powerpoint 2 ore

Patologia coloanei vertebrale - tablou clinic,
diagnostic, tratament kinetic şi de recuperare

Prezentare powerpoint 4 ore

Coxartroza si gonartroza - etiologie, tablou clinic,
diagnostic, tratament kinetic şi de recuperare

Prezentare powerpoint 2 ore

Sponiloza cervicala si dorso-lombara – etiologie,
tablou clinic, diagnostic, tratament kinetic şi de
recuperare

Prezentare powerpoint 2 ore

Piciorul reumatismal Prezentare powerpoint 2 ore
Bibliografie
1. Albu C., Albu A., Vlad T.L., Kinetoterapia pasivă, Editura Polirom, Bucureşti, 2004.
2. Gary S. Firestein, Ralph C. Budd et. al., Kelley's Textbook of Rheumatology – 8th edition, Expert Consult

Premium Edition 2008.
3. Kiss J., Fizio-kinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului locomotor, Editura Medicală,

Bucureşti, 2004.
4. Nemeş I.D., Drăgoi M., Pătru R., Vasile D., Spodilartropatiile seronegative. Ghid de diagnostic şi tratament,

Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2000.
5. Plas F., Hagron E., Kinetoterapia activă. Exerciţii terapeutice, Editura Polirom, Bucureşti, 2001.
6. Sîrbu E. Kinetoterapia în afecțiunile reumatologice, Ed. Eurobit Timișoara, 2007.
7. Sîrbu E, Chiriac M, Ianc Dorina. Fundamentele kinetoterapiei – Noțiuni și tehnici, Editura Universității din

Oradea 2012.
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Evaluarea bolnavului în reumatologie Prezentări de referate și dezbateri

Aplicaţii practice
2 ore

Tehnici si metode de recuperare in bolile
inflamatorii reumatologice

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Tehnici si metode de recuperare a in
bolile degenerative (spondiloză,
coxartroză, gonatroză etc)

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

4 ore

Recuperarea fizică a pacienţilor cu
afecţiuni ale umărului

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Tehnici si metode de recuperarea fizică în
osteoporoză

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Recuperarea fizică a pacienţilor cu
afecţiuni ale coloanei vertebrale

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Bibliografie
1. Albu C., Albu A., Vlad T.L., Kinetoterapia pasivă, Editura Polirom, Bucureşti, 2004.
2. Gary S. Firestein, Ralph C. Budd et. al., Kelley's Textbook of Rheumatology – 8th edition, Expert Consult

Premium Edition 2008.
3. Kiss J., Fizio-kinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului locomotor, Editura Medicală,

Bucureşti, 2004.
4. Nemeş I.D., Drăgoi M., Pătru R., Vasile D., Spodilartropatiile seronegative. Ghid de diagnostic şi tratament,

Editura Orizonturi Universitare, Timişoara 2000.
5. Plas F., Hagron E., Kinetoterapia activă. Exerciţii terapeutice, Editura Polirom, Bucureşti, 2001.
6. Sîrbu E. Kinetoterapia în afecțiunile reumatologice, Ed. Eurobit Timișoara, 2007.
7. Sîrbu E, Chiriac M, Ianc Dorina. Fundamentele kinetoterapiei – Noțiuni și tehnici, Editura Universității din

Oradea 2012.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Dobândirea noţiunilor fundamentale de kinetoterapie şi folosirea acestora în elaborarea unor programe
de recuperare în funcţie de  particularităţile individuale ale pacientului



10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală
10.4 Curs Cunoaşterea noţiunilor prezentate la

curs
Examen scris 80%

10.5 Seminar /
laborator

Participarea activă la orele de
seminar; pregătirea referatelor

Aprecierea referatelor prezentate,
participarea la dezbateri

20%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea teoretică şi practică a tehnicilor şi metodelor folosite în reumatologie.
 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a metodelor de evaluare.
 Capacitatea de a elabora un program de kinetoterapie individualizat şi adaptat unei anumite patologii

inflamatorii/degenerative.

Data completării

20.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament

09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / Departamentul de
Kinetoterapie şi Motricitate Specială

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Kinetoterapia în patologia cardio-vasculară şi respiratorie
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. Dr. Avram Claudiu
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. Univ. Dr. Avram Claudiu
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări
2.5 Anul de studiu 3 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din careore de curs 2 seminar - laborator 1
3.2 Număr de ore pe semestru 42 din careore de curs 28 seminar - laborator 14
3.3 Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi…………………………………… -
3.4 Total ore studiu individual 44
3.5 Total ore pe semestru 1 86
3.6 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Bazele generle ale kinetoterapiei
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs de 50 locuri, dotată cu mijloace audio-

video
5.2 de desfăşurare a seminarului 

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



5.3 de desfăşurare a laboratorului  Sală de curs de 25 locuri, dotată cu mijloace audio-
video

 Sală de kinetoterapie cu suprafața de minim 30 mp

6. Competenţele specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e

pr
of

es
io

na
le

- cunoaşterea anatomiei şi fiziologiei aparatului cardiovascular, respirator şi digestiv;
- cunoaşterea modificărilor fiziopatologice în principalele afecţiuni cardiovasculare şi respiratorii;
- cunoaşterea indicaţiilor şi contraindicaţiilor kinetoterapiei în principalele afecţiuni cardiovasculare, respiratorii
şi metabolice.
- capacitatea de a explica influenţa asupra stării de sănătate indusă de o afecţiune cardiovasculară respiratorie;
- capacitatea de a explica efectele mijloacelor şi metodelor specifice kinetoprofilaxiei şi kinetoterapiei asupra
afecţiunilor cardiovasculare, respiratorii şi metabolice.

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e

 Dezvoltarea unor abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în domeniul
kinetoterapiei şi motricităţii speciale

 Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării
 Autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial
 Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 Respectarea  şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina are menirea de a instrui studentul cu privire la: evaluarea

starii generale a bolnavului cardiovascular sau respirator.
7.2 Obiectivele specifice  Recunoaşterea în concordanţă cu examenul medicului de specialitate a

indicaţiilor şi contraindicaţiilor kinetoprofilaxiei şi kinetoterapiei în
afecţiunile cardiovasculare şi respiratorii.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Noţiuni de anatomie şi fiziologie a aparatului cardiovascular şi respirator Prezentare orală şi pe suport

electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Recuperarea cardiovasculară – principii generale. Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Adaptarea aparatului cardio-vascular la efort, Particularităţi la sportivii
de performanţă.

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Testare la efort. Fiziopatologia efortului. Protocoale pentru testare la
efort. Indicaţii şi contraindicaţii la testarea la efort.

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore

Principii de profilaxie în afecţiunile cardiovasculare. Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Principii generale de recuperare a pacienţilor cu boală coronariană Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point)

2 ore

Principii generale de recuperare a pacienţilor cu Diabet zaharat şi/sau
Sindrom metabolic

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point)
Discuţii libere

2 ore

Evaluarea pacientului cu afecţiuni respiratorii Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore



Modificări adaptative ale aparatului respirator la efort Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Principii de recuperare a  pacienţilor cu afecţiuni respiratorii Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Disfuncţia ventilatorie restrictivă – etiologie, parametrii spirometrici,
diagnostic şi prognostic

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Disfuncţia ventilatorie obstructivă – etiologie, parametrii spirometrici,
diagnostic şi prognostic

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Principii de recuperare a  pacienţilor cu bronşită cronică obstructivă Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Astmul bronşic - diagnostic, prognostic, principii de recuperare Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Bibliografie
GAITA Dan, AVRAM, Claudiu. Recuperarea cardiovasculară – între concepte şi practică. Ed. Brumar, Timișoara, 2007.
TUDORACHE V., LOVIN S., FREISEN M. Tratat de reabilitare pulmonara, Ed. Mirton, Timișoara, 2009.
AVRAM C. Recuperarea pacienţilor cu sindrom metabolic – intervenţia asupra stilului de viaţă. Editura Universităţii de
Vest, Timișoara, 2012.
ZDRENGHEA, D., BRANEA, I.D. Recuperarea bolnavilor cardiovasculari, Ed. Clusium, Cluj-Napoca. 1995
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Aprofundarea cunoştinţelor de anatomie şi fiziologie a aparatului
cardiovascular şi respirator.

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Electrocardiograma şi testarea la efort Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore

Terapia kineto in obezitate şi diabet zaharat Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore

Managementul factorilor de risc cardiovascular majori Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Principiile unei alimentaţii sănătoase Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Kinetoterapia in afecţiuni respiratorii – obiective, mijloace şi metode Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Evaluarea calitatăţii vieţii la pacienţii cardiopulmonari Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore

Bibliografie
GAIŢĂ, D. MERGHEŞ, P. Primul pas – Ghid practic de antrenament fizic in bolile cardiovasculare, Ed. Mirton, Timișoara.
2002
GAITA Dan, AVRAM Adina, AVRAM, Claudiu. Antrenamentul fizic in recuperarea cardiovasculara. Ed. Brumar,
Timișoara, 2007.
TUDORACHE V., LOVIN S., FREISEN M. Tratat de reabilitare pulmonara, Ed. Mirton, Timișoara, 2009.
GORDON, Neil F. Breathing disorders, Your complete exercise guide, Human kinetics, 1993.
AVRAM C. Exerciţii fizice terapeutice. Editura Universităţii de Vest, Timișoara, 2012.



9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din nota
finală

9.1Curs - răspunsurile la examen (evaluarea
finală) test grilă 50%

9.2 Seminar /
laborator

- participarea la dezbateri oral 20%
- calitatea referatelor prezentate oral şi scris 30%

9.3 Standard minim de performanţă
 Îndeplinirea în proporţie de 50% a criteriilor de evaluare

Data completării:

08.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport/ Kinetoterapie şi Motricitate
specială

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNI NEUROLOGICE
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Sîrbu Elena
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. Sîrbu Elena
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: 100

ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28
Tutoriat 14
Examinări 2
Alte activităţi -
3.7 Total ore studiu individual 100
3.8 Total ore pe semestru 142
3.9 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Anatomie

 Bazele generale ale kinetoterapiei
 Semiologie
 Metode de evaluare somato-funcţională

4.2 de competenţe  Tehnici de manevrare a bolnavului
 Stagii de practică în centre de recuperare – refacere



5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezenţă facultativă (50%)

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezenţă obligatorie
 Prezentarea referatului

6. Competenţele specifice acumulate
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- Aprofundarea şi cunoaşterea unor noţiuni teoretice cu care se opereaza în neurologie (noţiuni de
anatomie, fiziologie, semiologie neurologică, metode de examinare etc);

- Capacitatea de evaluare complexă a bolnavului neurologic atât pe baza examenului clinic cât şi
prin scale de evaluare (Ashworth, Tinetti, Barthel, testul „ridica-te şi mergi” etc);

- Cunoaşterea şi însuşirea principalelor manifestări clinice care apar în principalele sindroame
neurologice;

- Explicarea principiilor şi obiectivelor recuperării fizice în neurologie;
- Explicarea şi însuşirea tehnicilor de recuperare kinetică cu care se operează în neurologie;
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e - Stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra în echipe multidisciplinare;

- Participarea la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în
învăţământul european;

- Participarea la propria dezvoltare profesională prin studierea continuă a literaturii de specialitate,
cunoaşterea noilor tendinţe în reabilitarea neurologică, prin participarea la congrese, simpozioane
etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a prezenta noţiunile teoretice privind

semiologia neurologică, precum şi metodele fizical-kinetice
folosite în patologia sistemului nervos;

7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a transpune în activitatea practică de cercetare şi de
teren a cunoştinţelor teoretice acumulate;

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Examenul neurologic Prezentare powerpoint 2 ore
Examenul nervilor cranieni Prezentare powerpoint 2 ore
Cuantificarea deficitelor neurologice Prezentare powerpoint 2 ore
Sindromul hemiplegic (Ischemia și hemoragia cerebrală)
– aspecte clinice și etiopatogenice

Prezentare powerpoint 2 ore

Hemiplegia în stadiul iniţial - principii generale de
recuperare, obiectivele recuperării, tehnici de recuperare
kinetică

Prezentare powerpoint 2 ore

Hemiplegia în stadiul mediu şi avansat – principii
generale de recuperare, obiectivele recuperării, tehnici de
recuperare kinetică

Prezentare powerpoint 2 ore

Sindromul para/tetraplegic: aspecte clinice, diagnostic de
nivel lezional, stadiile recuperării

Prezentare powerpoint 2 ore

Sindromul para/tetraplegic: principii generale de
recuperare, obiectivele recuperării, tehnici de recuperare
kinetică

Prezentare powerpoint 4 ore

Scleroza multiplă – aspecte clinice și de recuperare Prezentare powerpoint 2 ore



Boala Parkinson - aspecte clinice și de recuperare Prezentare powerpoint 2 ore
Principii generale de recuperare şi obiectivele recuperării
în paralizia de plex brahial

Prezentare powerpoint 2 ore

Principii generale de recuperare şi obiectivele recuperării
în paralizia de plex lombar

Prezentare powepoint 2 ore

Principii generale de recuperare şi obiectivele recuperării
în paralizia de plex sacrat

Prezentare powerpoint 2 ore

Bibliografie
1. Hildebrand J., Pandolfo M., Neurologie, Syllabus de Médecine, Presses Universitaires de Bruxelles, 2003.
2. Robănescu N., Reeducarea neuromotorie, Editura Medicală, Bucureşti, 2001.
3. Sbenghe T., Kinesiologie – ştiinţa mişcării, Editura Medicală, Bucureşti, 2002.
4. Scutelnicu D., AVC – Etiologii particulare, Editura Mirton, Timişoara 2001.
5. Sîrbu E., Contribuţii la studiul neurorecuperării  în  accidentul vascular cerebral ischemic, Editura Eurobit,

Timişoara, 2008.
6. Wilkinson I.M.S., Neurologie, De Boeck Universite, 2002.
7. Zolog A., Valoarea diagnostică a semnelor clinice neurologice din perspectiva semiotică generală, Editura

Eurostampa, Timişoara 2003.
8. Zolog A., Matcău L., Scutelnicu D., Curs de neurologie, Lito UMF, 2000.
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Tehnici şi metode în recuperarea bolilor
neurologice

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Programe de recuperare kinetcă în hemiplegie Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Programe de recuperare kinetică în
para/tetraplegie

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Programe de recuperare kinetică în scleroza
multiplă

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Programe de recuperare kinetică în boala
Parkinson

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Programe de recuperare kinetică în paralizia de
plex brahial

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Programe de recuperare kinetică în paralizia de
plex lombo-sacrat

Prezentări de referate și dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Bibliografie
1. Calomfirescu K. Ş., Neurologie practică, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2000.
2. Calomfirescu K. Ş., Fischer T., Moca O., Recuperarea bolnavilor cu accidente vasculare cerebrale, Editura

Risoprint, Cluj Napoca, 2004.
3. Cinteză D., Recuperarea medicală a bolnavilor sechelari după accident vascular cerebral, Ed. Libra Vox,

Bucureşti, 2003.
4. Flora D., Tehnci de bază în kinetoterapie, Editura Universităţii, Oradea, 2002.
5. Klein P., Théorie et méthodologie de la kinésithérapie et de la réadaptation, Presses Universitaires de

Bruxelles, 2000.
6. Sîrbu E., Contribuţii la studiul neurorecuperării  în  accidentul vascular cerebral ischemic, Editura Eurobit,

Timişoara, 2008.
7. Robănescu N., Reeducarea neuromotorie, Editura Medicală, Bucureşti, 2001.
8. Tache G., Ghid de medicină fizică şi recuperare medicală, Ed. Scripta, Bucureşti 2001.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Dobândirea noţiunilor fundamentale de kinetoterapie şi folosirea acestora în elaborarea unor programe
de recuperare neurologică în funcţie de  particularităţile individuale ale pacientului.



10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală
10.4 Curs Cunoaşterea noţiunilor prezentate la

curs
Examen scris 80%

10.5 Seminar /
laborator

Participarea activă la orele de
seminar; pregătirea referatelor

Aprecierea referatelor prezentate,
participarea la dezbateri

20%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea teoretică şi practică a tehnicilor şi metodelor folosite în neurologie.
 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a metodelor de evaluare.
 Capacitatea de a elabora un program de kinetoterapie individualizat şi adaptat unei anumite patologii.

Data completării
20.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament
09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / Departamentul de
Kinetoterapie şi Motricitate Specială

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie şi Motricitate Specială
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei KINETOTERAPIA ÎN GERIATRIE
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. Dr. Claudiu Avram
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. Univ. Dr. Claudiu Avram
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări
2.5 Anul de studiu 3 2.6 Semestrul 5 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din careore de curs 2 seminar - laborator 1
3.2 Număr de ore pe semestru 42 din careore de curs 28 seminar - laborator 1
3.3 Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi…………………………………… -
3.4 Total ore studiu individual 44
3.5 Total ore pe semestru 1 42
3.6 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Bazele generale ale kinetoterapiei
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs de 50 locuri, dotată cu mijloace audio-

video; Prezență obligatorie

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



5.2 de desfăşurare a seminarului 
5.3 de desfăşurare a laboratorului  Sala de curs de 25 locuri, dotată cu mijloace audio-

video
 Sala de Kinetoterapie cu suprafata de minim 30 mp
 Prezență obligatorie

6. Competenţele specifice acumulate
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- cunoaşterea anatomiei şi fiziologiei aparatului locomotor;
- cunoaşterea modificărilor fiziopatologice în principalele afecţiuni musculoscheletale;
- cunoaşterea indicaţiilor şi contraindicaţiilor kinetoterapiei în principalele afecţiuni musculoscheletale.
- capacitatea de a explica efectele mijloacelor şi metodelor specifice kinetoprofilaxiei şi kinetoterapiei ala
pacientul vârstnic.

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e

 Dezvoltarea unor abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în domeniul
kinetoterapiei şi motricităţii speciale

 Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării
 Autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial
 Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 Respectarea  şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina are menirea de a instrui studentul cu privire la: evaluarea

starii generale a bolnavului vârstnic.
7.2 Obiectivele specifice  Recunoaşterea în concordanţă cu examenul medicului de specialitate a

indicaţiilor şi contraindicaţiilor kinetoprofilaxiei şi kinetoterapiei la
pacientul vârstnic.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Modificări adaptative induse de senescenţă Prezentare orală şi pe suport

electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Boala artrozică – fiziopatologie, mijloace de tratament Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Recuperarea pacienţilor cu spondiloză si deviaţii ale coloanei vertebrale Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Recuperarea pacientilor cu artropatii degenerative periferice Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore

Principii de profilaxie si tratament de recuperare in osteoporoză Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Particularităţi ale recuperării la pacienţii vârstnici cu afectiuni
cardiovasculare cronice

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point)

2 ore

Particularităţi ale recuperării la pacienţii vârstnici cu afectiuni respiratorii
cronice

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point)
Discuţii libere

2 ore

Particularităţi ale recuperării la pacienţii vârstnici cu afectiuni metabolice Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).

2 ore



Discuţii libere. Exemplificare
practică

Particularităţi ale recuperării la pacienţii vârstnici cu multiple
comorbidităţi

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Compoziţia corporală si kinetoprofilaxia sarcopeniei Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Evaluarea condiţiei fizice la pacientul vârstnic Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Modificări adaptative şi mijloace de evaluare ale mobilităţii şi forţei
musculare la pacientul vârstnic

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Metode şi tehnici de creştere a forţei musculare la pacientul vârstnic Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Metode şi tehnici de creştere a condiţiei fizice şi mobilităţii la pacientul
vârstnic

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere

2 ore

Bibliografie
IONESCU R. Esenţialul în reumatologie. Ed. Medicală Almatea, Bucurețti, 2007.
TUDORACHE V., LOVIN S., FREISEN M. Tratat de reabilitare pulmonară, Mirton, Timișoara, 2009.
AVRAM C. Exerciții fizice terapeutice. Editura Universităţii de Vest, Timișoara, 2012.
ZDRENGHEA, D., BRANEA, I.D. Recuperarea bolnavilor cardiovasculari, Ed. Clusium, Cluj-Napoca. 1995.
8.3 Laborator Metode de predare Observaţii

Aprofundarea cunoştinţelor de anatomie şi fiziologie a sistemului
musculoscheletal.

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Principiile unei alimentaţii sănătoase la pacientul vârstnic Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie şi recuperare in spondiloze şi deviaţii
axiale ale coloanei vertebrale

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie şi recuperare in artropatii periferice
degenerative

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie şi recuperare in osteoporoză Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie şi recuperare in artropatii periferice
degenerative

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere.

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie şi recuperare la pacienţii vârstnici cu
multiple comorbidităţi

Prezentare orală şi pe suport
electronic (Power Point).
Discuţii libere. Exemplificare
practică

2 ore

Bibliografie
GAIŢĂ, D. MERGHEŞ, P. Primul pas – Ghid practic de antrenament fizic în bolile cardiovasculare, Ed. Mirton, Timișoara.
2002
GAITA Dan, AVRAM Adina, AVRAM, Claudiu. Antrenamentul fizic în recuperarea cardiovasculară. Ed. Brumar,
Timișoara, 2007.
TUDORACHE V., LOVIN S., FREISEN M. Tratat de reabilitare pulmonară, Mirton, Timișoara, 2009.
GORDON, Neil F. Breathing disorders, Your complete exercise guide, Human kinetics, 1993.
AVRAM C. Exerciţii fizice terapeutice. Editura Universităţii de Vest, Timișoara, 2012.



9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din nota
finală

9.1Curs - răspunsurile la examen (evaluarea
finală) test grilă 50%

9.2 Seminar /
laborator

- participarea la dezbateri oral 20%
- calitatea referatelor prezentate oral şi scris 30%

9.3 Standard minim de performanţă
 Îndeplinirea în proporţie de 50% a criteriilor de evaluare

Data completării:
08.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara
1.2 Facultatea / Departamentul Educaţie Fizică şi Sport / Kinetoterapie şi Motricitate Specială
1.3 Catedra -
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei KINETOTERAPIA ÎN PEDIATRIE
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector Univ. dr. Almăjan-Guță Bogdan
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector Univ. dr. Almajăn-Guță Bogdan
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 12
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 10
Examinări 8
Alte activităţi…………………………………… -
3.7 Total ore studiu individual 52
3.8 Total ore pe semestru 28+52=80
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs videoproiector

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală de kinetoterapie cu suprafața de minim 30 mp



6. Competenţele specifice acumulate
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Cunoaştere şi înţelegere
- Etapelor normale de dezvoltare ale copilului;
- Tulburarilor de dezvoltare;
- Patologiei pediatrice neurologice şi interne
Explicare şi interpretare
- Tratamentului kinetic si principalelor metode de reeducare specifice patologiei pediatrice;
Instrumental-aplicative
- Măsurători, examinări, indici de evaluare şi apreciere, teste specifice pediatrie ;
- Examinarea copilului;
Atitudinale
- Capacitatea studentului de a face un examen kinetic la copilul cu diferite patologii neuromotorii sau
interne
- Elaborarea programului kinetic de interventie;
- Aplicarea programului kinetic pacientului;

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e

- Cunoasterea terminologiei specific domeniului kinetoterapiei şi pediatriei
- Dezvoltarea unor abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală domeniul kinetoterapiei şi
pediatriei
- Folosirea materialelor de recuperare specifice domeniului recuperarii pediatrice

- Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea dezvoltarii etapelor normale de dezvolare a copilului si a

principalelor patologii in pediatrie
7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a evalua kinetic copilul cu patologii neuromotorii

și interne
 Elaborarea programelor de kinetoterapie individualizat și

personalizat
 Aplicarea programelor de kinetoterapie

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Dezvoltarea motorie, cognitivă şi afectivă a copilului. Tulburări
de dezvoltare şi tratamentul timpuriu al acestora Prezentare orala

Format tiparit-cartea
Videomateriale si imagini
Controversa creativa
Discutia panel
Studiul de caz

2 ore

Examinarea copilului: anamneza, examenul somatic, neurologic,
respirator, psihologic, investigaţii paraclinice, evaluarea
intelectului, indicatori ai dezvoltării

2 ore

Encefalopatiile: congenitale, neonatale, dobândite, metabolice,
macro şi microcefalia

2 ore



Prezentarea pricipalelor metode de reeducare : Bobath, Vojta, Le
Metayer, Tardieu

2 ore

Recuperarea în afecţiunile ortopedice : aplaziile congenitale ale
membrelor, malformaţii ale şoldului, deviaţii ale coloanei
vertebrale, ale M.I., M.S., toracice, torticolisul

2 ore

Recuperarea în afecţiunile respiratorii : disfuncţia ventilatorie
obstructivă (bronşita cronică, emfizemul pulmonar, astmul
bronşic), disfuncţia ventilatorie mixtă (pneumoconiozele,
2oresindroame posttuberculoase), disfuncţia ventilatorie restrictivă
(cifoscolioza, alte deformări toracice, obezitatea)

2 ore

Reeducarea prin joc şi activităţi motrice adaptate. Modalităţi de
colaborare între familie şi kinetoterapeut

2 ore

Bibliografie
1.Almăjan-Guţă Bogdan – Ameliorarea calităţii vieţii bolnavilor cu mucoviscidoză prin fiziokinetoterapie, Ed.
Mirton, Timişoara, 2006
2.Almăjan-Guţă Bogdan – Reeducarea motorie în paralizia cerebrală, Ed. Politehnica, Timişoara, 2008
3.Chiriac, M. – Testarea manuală a forţei musculare, Ed. Universităţii Oradea, 2000
4.Cordun, M. – Kinetoterapia medicală, Ed. Axxa, Bucureşti, 1999
5.Le Metayer, M. – Reeducation cerebro-motrice du jeune enfant, Ed. Masson, Paris, 1994
6.Mojoli, A. – Le developpement de l’enfant, Ed. De Vecchi, Paris, 2002
7.Nemeş, D. – Principii de evaluare şi terapie în sechele motorii de encefalopatie cronică infantile, Ed. Orizonturi
Universitare, Timişoara, 2002
8.Pasztai, Z. – Kinetoterapie în neuropediatrie, Ed. Ariodna, Oradea, 2004
9.Popa, I. – Fizioterapia în mucoviscidoză, Ed. Mirton, Timişoara, 2003
10.Robănescu, N. – Reeducarea neuro-motorie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2001
11.Sbenghe, T. – Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999
12.Sbenghe, T. – Reeducarea medicală a bolnavilor respiratori, Ed. Medicală, Bucureşti, 1983
13.Xhardez, Y. – Vade-Mecum de kinesitherapie, Ed. Prodim, Bruxelles, 1999

8.2 Laborator Metode de predare Observaţii

Observarea copilului cu dezvoltare psiho-motorie normala Observarea
Demonstrarea
Exemplificari practice
Brainstorming
Disctii libere

2 ore

Evaluarea copilului cu encefalopatie 2 ore

Modalitati de reeducare la copilul cu paralizie cerebrala 2 ore

Tratament kinetic in ortopedie pediatrica 2 ore

Metode de clearance respirator in pediatrie 2 ore

Tehnici kineto specific la copii cu deficiente polisenzoriale 2 ore



Activitati de psihomotricitate si sport adaptat in pediatrie 2 ore

Bibliografie
1.Almăjan-Guţă Bogdan, (2010), Abordari interdisciplinare in educatie fizica si sport, Ed. Politehnica, Timișoara
2. Tehnici moderne de kinetoterapie in mucoviscidoza, Ed. de Vest, 2013
3. Hayes, Margo Starks, et. al.(1999) "Next Step: A Survey of Pediatric Physical Therapists' Educational Needs
and Perceptions of Motor Control, Motor Development, and Motor Learning as They Relate to Services for
Children with Developmental Disabilities." Pediatric Physical Therapy 11, no. 4 , 1999
4. King, G. A., et. al. (1999) "An Evaluation of Functional, School-Based Therapy Service for Children with
Special Needs." Physical and Occupational Therapy in Pediatrics 19, no. 2,1999
5. Bromlez Ida, (1998) Tetraplegia and Paraplegia a Guide for Physiotherapists, Ed.Churchill Livingstone,
1998
6.Aura Bota; Silvia Teodorescu Monica Stănescu, (2002), Educaţie fizică şi sport adaptat pentru persoanele cu
deficienţe senzoriale, mintale şi defavorizate social, Polirom, Bucureşti, 2002
7.D. LaVonne Jaeger, M.A., P.T., (1987), Home program instructions sheets for infants and young children,
U.S.A, 1987
8. Mărgarit Marius, Mărgărit Felicia, (1997), Principii kinetoterapeutice în bolile neurologice, Editura
Universităţii din Oradea

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs - răspunsurile la examen (evaluarea finală) Examen scris 60%

10.5 Seminar /
laborator

- raspunsuri periodice si finale la lucrarile practice oral 20%
- testarea periodica prin aplicarea tehnicilor pe
pacienti si/sau studenti

practic 20%

10.6 Standard minim de performanţă
 Indeplinirea criteiilor practice in lucrul cu pacientul;
 Îndeplinirea în proporţie de 50% a criteriilor de evaluare la examenul scris

Data completării

22.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament

09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie şi Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Management şi legislaţie în kinetoterapie
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Nagel Adrian
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Nagel Adrian, profesor EFS drd. Grădinaru Silvia
2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrări
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 5 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DF

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore de curs 2 seminar 1 laborator
3.2 Număr ore pe semestru 42 din care ore de curs 28 seminar 14 laborator
3.3 Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28
Tutoriat 14
Examinări 3
Alte activităţi: prezentare un referat, teme de casa (proiect, plan de organizare evenimente
sportive)

10

3.4 Total ore studiu individual 108
3.5 Total ore pe semestru 153
3.6 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezență obligatorie

5.3 de desfăşurare a laboratorului 



6. Competenţele specifice acumulate
C

om
pe

te
nţ

e
pr

of
es

io
na

le
 Proiectarea managerială în domeniul Educaţie fizică, Kinetoterapie şi activităţilor sportive şi

planificarea activităţilor specifice domeniului
 Organizarea evenimentelor şi activităţiilor de Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă

motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială
 Capacitatea de a coordona şi motiva activitatea desfăşurată de practicipanţii în cadrul activităţilor de

educaţie fizică şi sport, pe grupe de vârstă
 Evaluarea după criteri managerial a activităţii organizaţiilor sportive şi din sistemul educaţional

conform obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive
 Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri

de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie
profesională
 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi

desfăşurarea activităţilor sportive

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a familiariza studenţii cu conceptul de

management în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport, oferindu-
le o combinaţie de cunoştinţe şi priceperi în legătură cu planificarea,
organizarea, conducerea, controlul, bugetarea, leading-ul şi evaluarea în
contextul interior al unei organizaţii or departament a cărui principală
activitate sau serviciu este legat de sport şi/sau activităţi fizice.

7.2 Obiectivele specifice  Oferă studenţilor deprinderea de a folosi instrumente de planificare,
organizare, conducere şi evaluare specifice managementului
activităţiilor de educaţie fizică şi sport, managementului resurselor
umane şi aspecte legislative referitoare   la domeniul educaţiei fizice şi
sportului.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Prezentarea disciplinei şi temelor de studiu frontal 2 ore

Introducere în teoria organizatorică 2 ore

Management – noţiuni fundamentale 2 ore

Definirea sportului şi managementului activităţilor
sportive

2 ore

Componente ale muncii manageriale 2 ore

Planificarea şi managementul programelor 2 ore

Managementul resurselor umane 2 ore

Managementul voluntarilor 2 ore

Specificitatea managementului sportiv 2 ore

Organizare evenimentelor sportive 2 ore



Aspecte privind managementul financiar în cadrul EFS 2 ore

Managementul bazelor sportive. Aprovizionarea 2 ore

Legislaţia în domeniul educaţiei fizice şi sportului 2 ore

Recapitularea materiei studiate 2 ore

Bibliografie

Donovan, K., Conducerea Organizaţiilor Sportive - B.I. Centrul de Cercetări pentru Problemele Sportului,
Bucureşti, 1995
Ionescu, Gh. Gh.; Ionescu, E.; Toma, A.; Ionescu, A.L, Management general – Funcţiile managementului –
Editura MIRADOR, Arad, 1997
Mull, R.; Bayless, K.G.; Ross, C.M.; Jamieson, L.M, Recreational Sport Management – third edition, Human
Kinetics, 1997
Parks, J; Zanger, B.R.K; Quarterman, J, Contemporary Sport Management – Human Kinetics, 1998
Schwarz, P., Managementul organizaţiilor fără scop lucrative – B.I. Centrul de Cercetări pentru Problemele
Sportului, Bucureşti, 1999
Voicu S., Nagel A., Introducere  în managementul şi legislaţia sportului, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2003
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Introducere în teoria organizatorică
Definire, tipuri, caracteristici, organizaţia sportivă,
structura, design, teoria organizatorică, modalităţi de
studiu.

Interactiv
pe grupe de lucru

2 ore

Management – noţiuni fundamentale
Etimologia, definirea, scurt istoric, procesele, relaţiile de
management, funcţiile

2 ore

Componente ale muncii manageriale
Puterea, autoritatea, liderul, rolurile manageriale.

2 ore

Planificarea şi managementul programelor
Planificarea, planificarea strategică, operaţională, alte
tipuri de planuri, obţinerea sprijinului în favoarea planului,
evaluarea programului.

2 ore

Managementul resurselor umane
Cultura organizaţională, structuri organizatorice,
recrutarea, evaluarea resurselor umane

2 ore

Organizare evenimentelor sportive. 2 ore

Legislaţia în domeniul educaţiei fizice şi sportului
Organizarea, funcţionarea activitaţilor sportive din
România, Legea nr. 69/2000,

2 ore

Bibliografie
Donovan, K., Conducerea Organizaţiilor Sportive - B.I. Centrul de Cercetări pentru Problemele Sportului,
Bucureşti, 1995
Ionescu, Gh. Gh.; Ionescu, E.; Toma, A.; Ionescu, A.L, Management general – Funcţiile managementului –
Editura MIRADOR, Arad, 1997
Mull, R.; Bayless, K.G.; Ross, C.M.; Jamieson, L.M, Recreational Sport Management – third edition, Human
Kinetics, 1997
Parks, J; Zanger, B.R.K; Quarterman, J, Contemporary Sport Management – Human Kinetics, 1998
Schwarz, P., Managementul organizaţiilor fără scop lucrative – B.I. Centrul de Cercetări pentru Problemele



Sportului, Bucureşti, 1999
Voicu S., Nagel A., Introducere  în managementul şi legislaţia sportului, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2003

8.3 Laborator

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs Activitate la curs scris 60%

9.2 Seminar Prezentare referat 40%
Teme de casă

9.3 Laborator / lucrări

9.4 Standard minim de performanţă
 înţelegerea structurii organizaţilor sportive şi a modului de funcţionare al acestora;
 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice despre managementul sportiv;
 cunoaşterea componentelor selecţiei de personal
 cunoaşterea unor aspecte privind legislaţia specifică activităţilor sportive în ţara noastră

Data completării

15.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Conf.univ.dr. Adrian Nagel

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

Sportului, Bucureşti, 1999
Voicu S., Nagel A., Introducere  în managementul şi legislaţia sportului, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2003

8.3 Laborator

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs Activitate la curs scris 60%

9.2 Seminar Prezentare referat 40%
Teme de casă

9.3 Laborator / lucrări

9.4 Standard minim de performanţă
 înţelegerea structurii organizaţilor sportive şi a modului de funcţionare al acestora;
 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice despre managementul sportiv;
 cunoaşterea componentelor selecţiei de personal
 cunoaşterea unor aspecte privind legislaţia specifică activităţilor sportive în ţara noastră

Data completării

15.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Conf.univ.dr. Adrian Nagel

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

Sportului, Bucureşti, 1999
Voicu S., Nagel A., Introducere  în managementul şi legislaţia sportului, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2003

8.3 Laborator

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs Activitate la curs scris 60%

9.2 Seminar Prezentare referat 40%
Teme de casă

9.3 Laborator / lucrări

9.4 Standard minim de performanţă
 înţelegerea structurii organizaţilor sportive şi a modului de funcţionare al acestora;
 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice despre managementul sportiv;
 cunoaşterea componentelor selecţiei de personal
 cunoaşterea unor aspecte privind legislaţia specifică activităţilor sportive în ţara noastră

Data completării

15.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Conf.univ.dr. Adrian Nagel

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / Departamentul de
Kinetoterapie şi Motricitate Specială

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapia și motricitate specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei STAGII PRACTICE ÎN CENTRE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector Univ. dr. Almăjan-Guță Bogdan
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 42
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi…………………………………… -
3.7 Total ore studiu individual 49
3.8 Total ore pe semestru 91
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Bazele generale ale kinetoterapiei

 Tehnici de manevrare a bolnavului
4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs de 50 locuri, dotată cu mijloace audio-

video



5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală de curs de 25 locuri, dotată cu mijloace audio-

video

 Săli de kinetoterapie în centre de asistență socială și

unități spitalicești

6. Competenţele specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

- particularităţile aplicării kinetoterapiei în centrele de asistenţă socială şi la domiciliu
- însuşirea unor noţiuni privind evaluarea din perspectiva kinetoterapiei a persoanelor cu diverse afecţiuni

neurologice, reumatismale, evaluarea copiilor cu paralizie cerebrală, deficient intelectuale, de caracter, de
comportament si polisenzoriale, precum şi a instrumentelor necesare evaluării

- cunoaşterea sferelor de intervenţie ale kinetoterapiei
- însuşirea metodelor specifice kinetoterapiei pentru reintegrarea socio-profesională şi îmbunătăţirea calităţii

vieţii persoanelor cu diverse afecţiuni neurologice, reumatismale
- capacitatea de explicare şi interpretare a tehnicilor kinetoterapeutice, precum şi a efectelor lor

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e  Dezvoltarea unor abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în domeniul

kinetoterapiei şi motricităţii speciale
 Autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial
 Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii
 Respectarea  şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Stabilirea obiectivelor recuperării adaptate unui pacient dintr-un centru

de asistenţă socială sau la domiciliul acestuia.
7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a evalua si concepe un program de kinetoterapie cu

obiective specifice pentru o afecţiune la un pacient dintr-un centru de
asistenţă socială sau la domiciliul acestuia.

8. Conţinuturi
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Noţiuni de asistenţă socială; Generalităţi şi principii privind kinetoterapia
în centrele sociale şi la domiciliu;

Observarea si evaluarea
pacientilor, Lucrul efectiv cu
pacientii

3 ore

Elemente de psihologia bolnavului: abordarea şi interacţiunea cu
pacientul

Observarea si evaluarea
pacientilor, Lucrul efectiv cu
pacientii

3 ore

Familiarizarea cu centrul de asistenţă socială şi identificarea tipurilor de
patologii existente

Observarea si evaluarea
pacientilor 3 ore

Stabilirea obiectivelor şi a planului de tratament: evaluarea
iniţială/planificarea acţiunilor/intervenţia/evaluarea rezultatelor

Evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii 6 ore

Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor: posturări, mobilizări,
transferurile, tipuri de deplasare, ambulatia

Demonstratii, Vizionari
filme, Lucrul efectiv cu
pacientii

3 ore



Program de kinetoterapie pentru persoanele de vârsta a-III- a Demonstratii, Vizionari
filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii

3 ore

Program de kinetoterapie in patologia neurologica Demonstratii, Lucrul efectiv
cu pacientii 3 ore

Program de kinetoterapie in paralizia cerebrala Observarea si evaluarea
pacientilor, Lucrul efectiv cu
pacientii

3 ore

Program de kinetoterapie pentru persoane cu afecţiuni reumatismale
inflamatorii (spondilita anchilozanta) si degenerative (coxatroza,
gonatroza, spondiloza) Demonstratii, Vizionari filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul efectiv cu pacientii

Observarea si evaluarea
pacientilor, Lucrul efectiv cu
pacientii

3 ore

Program de kinetoterapie pentru persoane cu deficiente intelectuale , Lucrul efectiv cu pacientii 6 ore
Program de kinetoterapie la persoanele cu deficiente polisenzoriale Observarea si crearea

programelor de interventie 3 ore

Programe de kinetoterapie la persoanele cu tulburari de caracter si
comportament

Observarea si crearea
programelor de interventie 3 ore

Bibliografie
1.Almăjan-Guţă Bogdan – Ameliorarea calităţii vieţii bolnavilor cu mucoviscidoză prin fiziokinetoterapie, Ed.
Mirton, Timişoara, 2006
2.Almăjan-Guţă Bogdan – Reeducarea motorie în paralizia cerebrală, Ed. Politehnica, Timişoara, 2008
3. Almăjan-Guţă Bogdan, (2010), Abordari interdisciplinare in educatie fizica si sport, Ed. Politehnica, Timișoara
4. Albu A, Albu C, Petcu I. - Asistenţa în familie a persoanei cu deficienţă funcţională, Editura Polirom, Iaşi. 2001
5. Sbenghe T. - Kinetologia profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, Bucureşti, 1987
6. Avram C. - Exerciţii fizice terapeutice. Editura Universităţii de Vest, Timișoara, 2012.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- integrarea într-o echipă multidisciplinară (medic, kinetoterapeut, psiholog, asistent social, logoped) pentru a obţine efectele
scontate studiere continuă a revistelor şi literaturii de specialitate, participarea la manifestări ştiiţifice pentru dezvoltarea şi
valorificarea optimă şi creativă a  potenţialului propriu



10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din nota
finală

10.4 Curs - răspunsurile la examen (evaluarea
finală) - -

10.5 Seminar /
laborator

- participarea la dezbateri oral 50%
- calitatea referatelor prezentate oral şi scris 50%

10.6 Standard minim de performanţă
 Îndeplinirea în proporţie de 50% a criteriilor de evaluare

Data completării
21.09.2014

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament
.09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / Kinetoterapie şi Motricitate
Specială

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate Specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Stagii de practică în centre de refacere şi recuperare 2
2.2 Titularul activităţilor de curs -
2.3 Titularul activităţilor de seminar Medic primar Dr. Pop Elena
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 4
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 56
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi…………………………………… -
3.7 Total ore studiu individual 49
3.8 Total ore pe semestru 104
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Bazele generale ale kinetoterapiei

 Tehnici speciale de manevrare a bolnavului
4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală de kinetoterapie cu suprafața de minim 30 mp
 Prezenţă obligatorie



6. Competenţele specifice acumulate
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- Să folosească limbajul şi terminologia specifică
- Să fie capabil să stabilească obiectivele recuperării
- Să întocmească şi să execute un program de recuperare pentru pacientii cu o afecţiune dată.
- Explicarea particularităţilor programelor de recuperare în diferite afecţiuni

C
om

pe
te

nţ
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tra
ns
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e  Dezvoltarea unor abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în domeniul

kinetoterapiei şi motricităţii speciale
 Autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial
 Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii
 Respectarea  şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Stabilirea obiectivelor recuperării adaptate unui pacient care se prezintă

într-un centru de recuperare
7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a evalua din punct de vedere clinic și funcțional și a

concepe un program de kinetoterapie în diferite afecţiuni

8. Conţinuturi
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

Program de kinetoterapie pentru persoane cu afecţiuni/sechele
neurologice de tip: parapareza spastica, hemipareaza

Discuţii libere. Exemplificare
practică

6 ore

Program de kinetoterapie pentru persoane cu afecţiuni/sechele
neurologice de tip: boala    Parkinson, neuropatii periferice

Discuţii libere. Exemplificare
practică

6 ore

Program de kinetoterapie pentru persoanele cu diverse afecţiuni psihice
(retard mental usor, dementa Alzheimer)

Discuţii libere. Exemplificare
practică

6 ore

Program de kinetoterapie pentru persoane cu afecţiuni reumatismale
inflamatorii (spondilita anchilozanta)

Discuţii libere. Exemplificare
practică

6 ore

Program de kinetoterapie pentru persoane cu afecţiuni reumatismale
degenerative (coxatroza, gonatroza, spondiloza)

Discuţii libere. Exemplificare
practică

6 ore

Program de kinetoterapie în patologia pediatrică (retard mental, sindrom
Down, sechele motorii)

Discuţii libere. Exemplificare
practică

6 ore

Predarea referatelor; discuţii Discuţii libere. Exemplificare
practică

6 ore

Bibliografie
SBENGHE, T. Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti. 1981
ALBU A, ALBU C, PETCU I. Asistenţa în familie a persoanei cu deficienţă funcţională, Editura Polirom, Iaşi. 2001
SBENGHE T. Kinetologia profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, Bucureşti, 1987
AVRAM C. Exerciţii fizice terapeutice. Editura Universităţii de Vest, Timișoara, 2012.



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Stimularea gândirii şi interesului în promovarea celor mai noi mijloace şi tehnici de recuperare;
- integrarea într-o echipă multidisciplinară (medic,kinetoterapeut, psiholog, consilier vocaţional) pentru a obţine efectele
scontate, studiere continuă a revistelor şi literaturii de specialitate, participarea la manifestări ştiiţifice pentru dezvoltarea şi
valorificarea optimă şi creativă a  potenţialului propriu

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din nota
finală

10.4 Curs - răspunsurile la examen (evaluarea
finală) - -

10.5 Seminar /
laborator

- participarea la dezbateri oral 50%
- calitatea referatelor prezentate oral şi scris 50%

10.6 Standard minim de performanţă
 Îndeplinirea în proporţie de 50% a criteriilor de evaluare

Data completării

20.09.2014

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament

.09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / Kinetoterapie şi Motricitate
Specială

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi Motricitate Specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei TEHNICI SPECIALE DE MANEVRARE A BOLNAVULUI
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector Univ. dr. Almăjan-Guță Bogdan
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector Univ. dr. Almăjan-Guță Bogdan
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 12
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12
Tutoriat 10
Examinări 4
Alte activităţi…………………………………… -
3.7 Total ore studiu individual 52
3.8 Total ore pe semestru 28+52=80
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență obligatorie

 Sală de curs, videoproiector



5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezența obligatorie, pregătirea și susținerea referatelor

 Sala de kinetoterapie cu suprafața de minim 30 mp

6. Competenţele specifice acumulate
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Cunoasterea tehnicilor kinetice si akinetice in diverse patologii
Cunoasterea  nursing-ului, handling-ului, transferurilor, precum si a tehnicilor kinetice de ameliorare
a calitatii vietii pacientilor
Capacitatea de a oferi ajutor pacienților aflați în dificultate, în ce privește echilibrul, deplasarea
Capacitatea de a frâna o cădere a unui pacient, de a-l pune în stare de siguranță, de a-l ajuta să se
ridice
Capacitatea de a explica și de a da ajutor în caz de nevoie la transferurile din pat în scuan, din scaun
pe toaletă, etc.
Capacitatea de a explica metodologia utilizării unor obiecte sau instrumente ajutătoare – cârje,
bastoane, cadru de mers, scaun cu rotile
Cunoașterea și aplicarea unor noțiuni de bază în ce privește nursing-ul pacienților la pat

C
om
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Capacitatea de a aplica în practică noțiunile teoretice dobândite în cadrul cursului
Capacitatea de a da ajutor prin cunoașterea principalelor tehnici de priză, ajutor și de ambulație a
pacienților cu deficit motor și / sau senzorial, de diferite grade și în medii diferite

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Deprinderea studentului de a realiza elementele de bază în ce

privește
 nursing-ul unui pacient aflat la pat
 Deprinderea studentului de a oferi ajutor calificat, în ce privește
 transferul pacientului între diferite tipuri de suport temporar al

corpului  pat, scaun, toaletă, etc
7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a explica și realiza cu pacientul diferitele

transferuri de
 care are acesta nevoie
 Capacitatea de a explica și da ajutor în utilizarea obiectelor sau
 instrumentelor ajutătoare de către pacient (cârjă, baston, scaun cu

rotile)
 Capacitatea de a manevra bolnavul în condiții de securitate, atât

pentru
 pacient cât și pentru sine

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Tehnici kinetologice de baza in kinetoterapie-tehnici akinetice:
imobilizarea, posturarea si tehnici kinetice: statice si dinamice Prelegeri, prezentari ppoint,

filme 2 ore

Manevrarea pacientului cu sindrom respirator restrictiv si
obstructiv

Prelegeri, prezentari ppoint,
filme

2 ore



Tehnici kinetologice in afectiunile reumatismale: poliartrita
reumatoida, spondilita ankilopoetica, coxartroza

Prelegeri, prezentari ppoint,
filme

2 ore

Tehnici specifice de manevrare in neuro-pediatrie: handlingul
copilului cu paralizie cerebrala, metode de reeducare neurologica

Prelegeri, prezentari ppoint,
filme

2 ore

Tehnici de manevrare in ortopedie si traumatologie:
politraumatizati, traumatisme vertebro-medulare, segmentare Prelegeri, prezentari ppoint,

filme

2 ore

Tehnici de manevrare in neurologie: sindrom de neuron motor
central si periferic

Prelegeri, prezentari ppoint,
filme

2 ore

Tehnici de manevrare a pacientului cu deficiente senzitive:
nevazator, surdo-mut

Prelegeri, prezentari ppoint,
filme

2 ore

Bibliografie
1. Almăjan-Guţă Bogdan, Abordari interdisciplinare in educatie fizica si sport, Ed. Politehnica, Timișoara, 2010
2. Almăjan-Guţă Bogdan – Reeducarea motorie în paralizia cerebrală, Ed. Politehnica, Timişoara, 2008
3. Bromley I. – Tetraplegia and Paraplegia. A Guide for Physiotherapists. Churchill Livingstone Guide 1998
4. Chiriac, M. – Testarea manuală a forţei musculare, Ed. Universităţii Oradea, 2000
5. Cordun, M. – Kinetoterapia medicală, Ed. Axxa, Bucureşti, 1999
6. O,Young - Physical medicine and rehabilitation secrets. Hanley & belfus, Inc., Philadelphia, 2002
7. Robănescu, N. – Reeducarea neuro-motorie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2001
8. Sbenghe, T. – Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999
9. Sbenghe, T. – Reeducarea medicală a bolnavilor respiratori, Ed. Medicală, Bucureşti, 1983
10. Xhardez, Y. – Vade-Mecum de kinesitherapie, Ed. Prodim, Bruxelles, 1999

8.2 Laborator Metode de predare Observaţii

Invatarea indicatiilor si contraindicatiilor precum si aplicarea
tehnicilor kinetice si akinetice Demonstratii, Vizionari

filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii

2 ore

Corectarea posturilor vicioase induse de boli si mentinerea
functionalitatii articulatiilor prin tehnici specfice, amenajarea
locuintei in functie de posibilitatile pacientului si nevoi

Demonstratii, Vizionari
filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii

2 ore

Handlingul copilului cu paralizie cerebrala: spastic, hipoton,
ataxic, atetozic

Demonstratii, Vizionari
filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii

2 ore

Cunoasterea complicatiilor de decubit si tratamentul in diferite
faze de la dependenta la independenta fuctionala

Demonstratii, Vizionari
filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii

2 ore



Posturari in decubit, tipuri de contractie si mobilizari, transferuri,
tipuri de mers cu cadru de mers, carje, baston

Demonstratii, Vizionari
filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii

2 ore

Relaxarea, posturi facilitatoare si de drenaj bronsic, gimnastica
respiratorie, reeducarea respiratorie, educarea tusei si a vorbitului

Demonstratii, Vizionari
filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii

2 ore

Exercitii de psihomotricitate, jocuri pentru dezvoltarea increderii
in fortele proprii, formarea autonomiei de deplasare in mediul
inconjurator, dezvoltarea simturilor restante, in vederea favorizarii
proceselor compensatorii

Demonstratii, Vizionari
filme, Observarea si
evaluarea pacientilor, Lucrul
efectiv cu pacientii

2 ore

Bibliografie
1. Almăjan-Guţă Bogdan, Abordari interdisciplinare in educatie fizica si sport, Ed. Politehnica, Timișoara, 2010
2. Tehnici moderne de kinetoterapie in mucoviscidoza, Ed de Vest, 2013
3. Almăjan-Guţă Bogdan – Reeducarea motorie în paralizia cerebrală, Ed. Politehnica, Timişoara, 2008
4. Bromley I. – Tetraplegia and Paraplegia. A Guide for Physiotherapists. Churchill Livingstone Guide 1998
5. Chiriac, M. – Testarea manuală a forţei musculare, Ed. Universităţii Oradea, 2000
6. Cordun, M. – Kinetoterapia medicală, Ed. Axxa, Bucureşti, 1999
7. O,Young - Physical medicine and rehabilitation secrets. Hanley & belfus, Inc., Philadelphia, 2002
8. Robănescu, N. – Reeducarea neuro-motorie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2001
9. Sbenghe, T. – Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999
10. Sbenghe, T. – Reeducarea medicală a bolnavilor respiratori, Ed. Medicală, Bucureşti, 1983
11. Xhardez, Y. – Vade-Mecum de kinesitherapie, Ed. Prodim, Bruxelles, 1999



9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs - răspunsurile la examen teoretic si practic Examen scris 60%

10.5 Seminar /
laborator

- raspunsuri periodice si finale la lucrarile practice oral 20%
- testarea periodica prin aplicarea tehnicilor pe
pacienti si/sau studenti

practic 20%

10.6 Standard minim de performanţă
 Indeplinirea criteiilor practice in lucrul cu pacientul;
 Îndeplinirea în proporţie de 50% a criteriilor de evaluare la examenul scris

Data completării

22.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament

09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului



Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Educaţie Fizică Şi Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie şi motricitate specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina TERAPIA DURERII
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. dr. Gligor Şerban
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. Univ. dr. Gligor Şerban
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 5 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DS

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1 seminar 1 laborator
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar 14 laborator
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 7
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
Tutoriat 3
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 26
3.5 Total ore pe semestru 1 28+26 54
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Anatomie

 Fiziologie
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezenţă obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezenţă obligatorie

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



5.3 de desfăşurare a laboratorului 

6. Competenţele specifice acumulate
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 Însuşirea de către studenţii Departamentului de kinetoterapie şi motricitate specială a cunoştinţelor
de bază legate de algeziologie (bazele fiziologice şi fiziopatologice ale durerii, bazele
algeziologiei experimentale, metodele de investigare a durerii), precum şi despre medicaţia
analgezică (bazele tratamentului antialgic şi antiinflamator, descrierea unor medicamente din
această categorie) şi alte metode nefarmacologice de tratare a durerii (baza şi principiile de acţiune
ale acupuncturii, presopuncturii şi reflexoterapiei)

 Capacitatea de evaluare a pacienţilor cu dureri de cauze diverse (inflamatorii, reumatismale,
viscerale – cardiovasculare, respiratorii şi digestive)
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 Însuşirea unor informaţii de bază privind fiziologia şi fiziopatologia durerii, metodele de evaluare
a durerii la om, precum şi tratamentul durerii (farmacologic şi nefarmacologic)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea de către studenţi a celor mai importante informaţii legate de

algeziologie (fiziologie, fiziopatologie, evaluare, tratament)
7.2 Obiectivele specifice  Explicarea celor mai importante date privind receptorii durerii, centrii

de integrare a informaţiei algice, căile ascendente şi descendente ale
durerii, modularea durerii, mecanismul de producere a durerii,
algeziologia experimentală, evaluarea durerii, medicaţia antialgică şi
acupunctura în algeziologie

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Neuroanatomia durerii (algoreceptorii, căile de
conducere ascendente şi descendente ale durerii,
integrarea centrală a durerii – proiecţia corticală)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 3 ore

Repere fiziologice ale durerii – etapa periferică,
substanţele implicate în producerea durerii, etapa
transmiterii durerii prin structuri specializate, etapa de
integrare şi organizare a durerii

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Medicamente analgezice : analgezicele opioide
(mecanism de acţiune, depresia respiratorie, dependenţa
psihică, toleranţa, dependenţa fizică, reprezentanţi);
analgezicele neopioide (mecanism de acţiune, acţiune
farmacodinamică, reacţii adverse, reprezentanţi)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 3 ore

Alte metode nefarmacologice de tratament a durerii
(stimularea electrică, acupunctura, presopunctura,
reflexoterapia, biostimuloterapia, stimularea transcutană
prin vibraţii mecanice etc.)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Durerea viscerală (caracteristici, receptorii, căile de
transmitere, durerea digestivă, durerea cardiacă)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Durerea reumatismală – mecanisme patogenice,
caracterul durerii reumatismale (ritmul, tipul,
localizarea, iradierea, severitatea, factorii agravanţi)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 1 oră

Durerea din inflamaţie – definiţia şi caracteristicile
inflamaţiei, semnele cardinale de inflamaţie,
nociceptorii, rolul mediatorilor proinflamatori în durere

Prelegere interactivă,
prezentare power point 1 oră



Bibliografie
1. Cristea I. (2006) – Terapia durerii, Ed. Medicală Celsius, Ed. a II-a, Bucureşti
2. Gligor, Ş., Gligor, R. (2004) - Breviar de farmacologie, Ed. Politehnica, Timişoara
3. Gligor, R., Gligor, V. (2005) - Praxis de farmacologie, Ed. Politehnica, Timişoara
4. Ionescu, D.G., Diaconescu, V., Mungiu, C.O. (2001) - Evaluarea durerii; algeziologie experimentală, Ed.

Polirom, Bucureşti
5. Mungiu, C.O. (1999) - Algeziologie generală, Ed. Polirom, Bucureşti
6. Mungiu, C.O. (2002) - Tratat de algeziologie, Ed. Polirom, Bucureşti
7. Sandu, L. (1991) - Cum tratăm durerea, Ed. Medicală, Bucureşti
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Algeziologie experimentală – evaluarea durerii la
animalele de experienţă, teste in vivo – evaluarea
experimentală a algeziei şi analgeziei prin mechanism
predominant periferic, evaluarea experimentală a
algeziei şi analgeziei prin mechanism predominant
central (teste mecano-algezice, teste termoalgezice,
teste electrofiziologice, teste chimice)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 4 ore

Evaluarea durerii la om – evaluarea durerii la voluntari
sănătoşi, chestionare de evaluare a durerii, scale de
evaluare a durerii

Prelegere interactivă,
prezentare power point

4 ore

Evaluarea durerii cutanate şi musculare
Prelegere interactivă,

prezentare power point
2 ore

Acupunctura în tratarea durerii – bazele teoretice ale
acupuncturii, organizarea energetică a organismului,
organizarea tratamentului acupuncturic, aprecierea
rezultatelor acupuncturii, indicaţii şi contraindicaţii ale
acupuncturii

Prelegere interactivă,
prezentare power point 4 ore

8.3 Laborator

Bibliografie
1. Gheorghiu, N., Dragomirescu, C.R.,Răuţ, C., Ionescu, T.C., Ciuca, Ş. (1974) - Manual de acupunctură, Ed.

Medicală, Bucureşti
2. Ivan S. (1983) – Presopunctura, un masaj la îndemâna oricui, Ed. Medicală, Bucureşti
3. Jonas WB, Levin JS – Complementary and alternative medicine
4. Kaba, T. (1974) - Introducere în acupunctură, Bucureşti
5. Răibuleţ, T., Răibuleţ, Ana I. (1978) - Acupunctura – mijloc de recuperare funcţională, Ed. Facla, Timişoara
6. Sandu, L. (1991) - Cum tratăm durerea, Ed. Medicală, Bucureşti
7. Sollars D. (2000) – The complete idiot’s guide to acupuncture and acupressure, Macmillan, Indianopolis,

USA, A Pearson Education Company
8. Tîrgovişte, I.C. (1977) - Tratamentul prin acupunctură, Ed. Sport-Turism, Colecţia Vacanţă şi Sănătate,

Bucureşti
9. Tîrgovişte, I.C. (1993) - Teoria şi practica acupuncturii moderne, Ed. Academiei Române, Bucureşti



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs

Cunoaşterea noţiunilor
prezentate la curs şi
seminarii

Test grila cu răspunsuri
multiple 70%

9.2 Seminar

Conţinutul, actualitatea
informaţiei, numărul surselor
bibliografice, prezentarea
referatelor

Elaborarea şi prezentarea
unui referat de specialitate 30%

9.3
Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă
 Participare în proporţie de minim 80% la lucrările practice
 Elaborarea şi prezentarea unui referat de specialitate
 Acumularea unui bagaj minim de cunoştinţe privind noţiunile despre durere predate la cursuri şi

seminarii

Data completării:

20.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):



Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate Specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina BAZELE TERAPIEI OCUPAȚIONALE
2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Sîrbu Elena
2.3 Titular activităţi de seminar Lector Univ. Dr. Sîrbu Elena
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DS

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1 seminar laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: 44ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
Tutoriat 7
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 44
3.5 Total ore pe semestru 1 72
3.6 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Masaj, Gimnastică, Înot terapeutic, Fiziologia efortului, Kinesiologie
4.2 de competenţe  Cunoașterea noțiunilor fundamentale privind exercițiul fizic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Prezență obligatorie

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore



 Prezentarea referatului

6. Competenţele specifice acumulate
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 Cunoaşterea şi însuşirea metodelor de evaluare necesare pentru a elabora un program de terapie
ocupațională

 Însuşirea noţiunilor de gimnastică medicală şi aplicarea lor în cazul diferitelor deficienţe fizice.
 Cunoaşterea şi înţelegerea fiecărei deficienţe fizice sau patologii studiate.
 Cunoaşterea şi înţelegerea cauzelor, a modalităţilor de apariţie şi de corecţie a patologiilor

studiate.
 folosirea propriei creativităţi în realizarea programelor de terapie ocupațională la cazurile pe care

le au în studiu
 să realizeze o continuă îmbunătăţire a pregătirii profesionale prin studierea literaturii de

specialitate, a noilor metode şi tehnici folosite în recuperarea pacienţilor

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
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ve
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al
e  colaborare continuă cu medicii specialişti, kinetoterapeuţi sau fiziokinetoterapeuţi pentru

rezolvarea diverselor cazuri mai complexe din punct de vedere al patologiei şi prezentarea
cazurilor mai deosebite avute în studiu

 explicarea mecanismelor prin care exerciţiul fizic previne apariția deficiențelor fizice funcționale ;
 explicarea şi interpretarea  principiilor care stau la baza realizării unui program specific de terapie

ocupațională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a descriere modalitatea de evaluare a

diferitelor patologii care necesită programe de terapie
ocupațională. .

 Folosirea exercițiului fizic în scopul prevenirii diferitelor
deficiențe fizice funcționale și a menținerii funcționalității
diferitelor segmente ale corpului afectate de anumite patologii

7.2 Obiectivele specifice  Elaborarea programelor de terapie ocupațională specifice
afecțiunilor studiate

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Terapie ocupațională – noţiuni
introductive

Prezentare powerpoint 2 ore

Principiile terapiei ocupaționale Prezentare powerpoint 2 ore
Elaborarea programelor de terapie
ocupațională în funcție de stadiul bolii

Prezentare powerpoint 2 ore

Terapia ocupațională în afecțiuni
neurologice

Prezentare powerpoint 2 ore

Terapia ocupațională în afecțiuni
reumatologice

Prezentare powerpoint 2 ore

Terapia ocupațională în afecțiuni
cardiovasculare și respiratorii

Prezentare powerpoint 2 ore

Terapia ocupațională în pediatrie Prezentare powerpoint 2 ore
Bibliografie
1. Bușneag Carmen (2009) - Terapia ocupațională , Editura Fundației România de Mâine, București
2. Jiulia Van Deusen, Denis Brunt (1997) - Assessment in Occupational Therapy and Physical Therapy, WB

Sauders Company
3. Ben Atchison, Diane Dirette (2012) - Conditions in Occupational Therapy, Lippincott Williams&Wilkins



4. Sylvia Rodger (2007) – Occupation Centred Practice wiht Children – A Practical Guide for Occupational
Therapists, Wiley-Blackwell Publishing Ltd

5. Lois Addy (2006) – Occupational Therapy Evidence in Practice for Physical Rehabilitation, Blackwell
Publishing Ltd

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator
Terapia ocupațională în afecțiuni
neurologice

Prezentare powerpoint 2 ore

Terapia ocupațională în afecțiuni
reumatologice

Prezentare powerpoint 2 ore

Terapia ocupațională în afecțiuni
cardiovasculare și respiratorii

Prezentare powerpoint 2 ore

Terapia ocupațională în pediatrie Prezentare powerpoint 2 ore
Terapia ocupațională în politraumatisme Prezentare powerpoint 2 ore
Terapia ocupațională în cazul pacienților
cu deficiențe senzoriale

Prezentare powerpoint 2 ore

Terapia ocupațională în cazul pacienților
protezați (proteză de șold, genunchi,
membru superior, membru inferior)

Prezentare powerpoint 2 ore

Bibliografie
6. Bușneag Carmen (2009) - Terapia ocupațională , Editura Fundației România de Mâine, București
7. Jiulia Van Deusen, Denis Brunt (1997) - Assessment in Occupational Therapy and Physical Therapy, WB

Sauders Company
8. Ben Atchison, Diane Dirette (2012) - Conditions in Occupational Therapy, Lippincott Williams&Wilkins
9. Sylvia Rodger (2007) – Occupation Centred Practice wiht Children – A Practical Guide for Occupational

Therapists, Wiley-Blackwell Publishing Ltd
10. Lois Addy (2006) – Occupational Therapy Evidence in Practice for Physical Rehabilitation, Blackwell

Publishing Ltd



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota finală

9.1 Curs Cunoașterea noțiunilor
prezentate la curs

Examen scris 50%

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

Participarea activă la
orele de lucrări practice;
pregătirea referatelor și
prezentarea programelor
de exerciții

Aprecierea
prezentărilor de
referate și a
participării la
dezbateri

50%

9.4 Standard minim de performanţă
Cunoașterea noțiunilor teoretice și practice privind realizarea unui program individualizat de terapie ocupațională

Data completării:

7.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea/ Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei KINETOPROFILAXIE
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Oravițan Mihaela
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Oravițan Mihaela
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp: 51ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 7
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 51
3.8 Total ore pe semestru 79
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Kinesiologie, Teoria educației fizice și sportului
4.2 de competenţe  Cunoașterea noțiunilor fundamentale privind exercițiul fizic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezența obligatorie 50%

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezența obligatorie, pregătirea referatelor



6. Competenţele specifice acumulate
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 interpretarea modificărilor survenite în organism în urma aplicării unui program de

kinetoprofilaxie şi capacitatea de a explica subiecţilor supuşi acestor programe necesitatea
acestora ca şi componentă a prevenirii (prin kinetoprofilaxie primară), a tratării unor afecţiuni
(kinetoprofilaxie secundară) sau menţinerea la un grad optim a funcţionalităţii organismului
în condiţiile existenţei unor deficienţe, disabilităţi sau handicapuri (în kinetoprofilaxia
terţiară).

 angajarea în relaţii de parteneriat cu persoane, instituţii care au  se ocupă de sănătatea
individului şi colectivităţilor, la diverse categorii de vârstă.

 promovarea unui mediu centrat pe valori etice, profesionale şi pe dorinţa de a ajuta eficient şi
atât cât este posibil, atât individul sănătos care doreşte să-şi prezerve starea de sănătate, cât şi
individul suferind care necesită o abordare de acest fel a patologiei sale.

 sintetizarea noţiunilor anatomo-fiziologice (însuşite în anii anteriori) privind sistemele
energetice ale organismului, tipurile de efort fizic şi răspunsurile organismului la mişcare;

 capacitatea de a elabora programe kinetice pentru îmbunătăţirea condiţiei fizice şi, implicit,
pentru ameliorarea indicilor privind morbiditatea generală şi specifică.
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 însuşirea unor metode standardizate de evaluare a condiţiei fizice şi a interpretării acestora;
 explicarea şi interpretarea mecanismelor prin care exerciţiul fizic şi antrenamentul fizic

previn îmbolnăvirile sau participă fundamental la reabilitarea după diferite boli;
 explicarea şi înţelegerea  fenomenelor specifice sindromului de decondiţionare;
 explicarea şi interpretarea  principiilor care stau la baza realizării unui program

kinetoprofilactic.
 explicarea substratului organic şi funcţional privind efectele kinetoprofilaxiei asupra

aparatelor şi sistemelor şi a organismului, în general;
 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în ceea ce priveşte aplicarea

kinetoprofilaxiei în aria largă de indicaţie a acesteia.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  capacitatea de a folosi exercițiul fizic în vederea prevenirii

diferitelor patologii;
7.2 Obiectivele specifice  dobândirea de către studenţi a noţiunilor teoretice și necesare

conceperii unor programe de kinetoprofilaxie, adaptate vârstei,
stării de sănătate a individului şi obiectivelor programului,
cunoaşterii indicaţiilor şi contraindicaţiilor unui anumite activităţi
fizice în funcţie de parametrii menţionaţi, aprecierii în evoluţie
efectele aplicării unui astfel de program şi de a-l modifica în
funcţie de rezultatele intermediare obţinute.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Kinetoprofilaxia: definiţie, terminologie, clasificare. Prezentări ppt 2 ore

Substratul morfo-fiziologic al exerciţiului fizic. Efectele
exerciţiului fizic şi al antrenamentului  asupra organismului

Prezentări ppt 2 ore



Kinetoprofilaxia primară: obiective, metode de aplicare pe
categorii de vârstă, stare fizică. Programe de kinetoprofilaxie
primară

Prezentări ppt 4 ore

Sindromul de decondiţionare Prezentări ppt 2 ore

Kinetoprofilaxia secundară şi terţiară: obiective, clasificare
IDH, principii ale aplicării acestora în diferite afecţiuni

Prezentări ppt 2 ore

Kinetoprofilaxia pentru anumite patologii (obezitate, sindrom
cardio-metabolic, afecțiuni cardio-vasculare, respiratorii,
ortopedico-traumatice)

Prezentări ppt 2 ore

Bibliografie
1. Oraviţan M. - Noţiuni de kinetoprofilaxie, Editura Eurobit, 2007;
2. Porter S.B. - Tidy´s Physiotherapy, Thirteenth Edition, Butterworth Heinemann Ed., 2003;
3. Stocchi V., De Feo P., Hood D. - The role of Physical Exercise in disease prevention and quality of life

improvement, Ed. Springer, 2007;
4. Sbenghe T. - Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală,  Bucureşti, 1981;
5. Sbenghe T. - Kinetologie: ştiinţa mişcării, Editura Medicală,  Bucureşti, 2002;
6. Şerbescu C. - Kinetoprofilaxie primară. Biologia condiţiei fizice, Editura Universităţii din Oradea, 2000.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Testarea globală a capacităţii de efort Realizarea practică a unor teste

specifice
2 ore

Testarea globală şi analitică a aparatului locomotor Realizarea practică a unor teste
specifice

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie primară Prezentarea etapelor de
realizare a programelor
individualizate de
kinetoprofilaxie primară
adaptate stării subiectului.
Exemple.

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie secundară şi terţiară în
afecţiunile aparatului locomotor

Realizarea practică a unui
program de kinetoprofilaxie
secundară și terțiară în
patologia abordată

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie secundară şi terţiară în
afecţiunile aparatelor cardio-vascular şi respirator

Realizarea practică a unui
program de kinetoprofilaxie
secundară și terțiară în
patologia abordată

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie secundară şi terţiară în
afecţiunile neurologice

Realizarea practică a unui
program de kinetoprofilaxie
secundară și terțiară în
patologia abordată

2 ore

Programe de kinetoprofilaxie în obezitate Realizarea practică a unui
program de kinetoprofilaxie
secundară și terțiară în

2 ore



patologia abordată

Bibliografie
1. Oraviţan M. - Noţiuni de kinetoprofilaxie, Editura Eurobit, 2007;
2. Sbenghe T. - Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală,  Bucureşti, 1981;
3. Sbenghe T. - Kinetologie: ştiinţa mişcării, Editura Medicală,  Bucureşti, 2002;
4. Şerbescu C. - Kinetoprofilaxie primară. Biologia condiţiei fizice, Editura Universităţii din Oradea, 2000.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Conținutul disciplinei este adecvat domeniului deoarece face posibilă aplicarea individualizată a
prevenției primare și secundare prin programe kinetice specifice.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs Cunoașterea noțiunilor prezentate la curs Examen scris 35%

10.5 Seminar /
laborator

Cunoașterea practică a metodelor de
kinetoprofilaxie primară și secundară

Probă practică 30%

Participarea activă la orele de seminar;
pregătirea referatelor

Prezentări referate,
dezbateri

35%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea noțiunilor teoretice și practice privind realizarea unui program individualizat de

kinetoprofilaxie primară sau secundară.

Data completării

18.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

09.2014

Semnătura şefului departamentului



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIE
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Oravițan Mihaela
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Oravițan Mihaela
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: 72ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 14
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 72
3.8 Total ore pe semestru 128
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Anatomie, Metode de evaluare somatică și funcțională , Bazele kinetoterapiei
4.2 de competenţe  Cunoașterea noțiunilor de anatomie, a metodelor de evaluare somatică și

funcțională, a tehnicilor și metodelor specifice kinetoterapiei

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezența obligatorie 50%

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezența obligatorie, pregătirea temelor și referatelor



6. Competenţele specifice acumulate
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 aprofundarea unor noţiuni fundamentale privind etiopatogenia, semiologia şi diagnosticul în
afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor;

 studiul principiilor generale de terapie şi reabilitare în patologia aparatului locomotor;
 cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului de producere a sechelelor posttraumatice;
 însuşirea teoretică şi practică a metodelor complexe de recuperare a diferitelor afecţiuni

traumatice ale aparatului locomotor;
 explicarea mecanismelor producerii unor anumite leziuni traumatice la nivelul oaselor,

articulaţiilor, muşchilor;
 capacitatea de interpretare a modificărilor acute şi/sau cronice induse de diferite entităţi

patologice asupra diverselor componente ale aparatului locomotor;
 capacitatea de explicare şi interpretare a efectelor diverselor metode şi tehnici specifice

kinetoterapiei şi ale metodelor complementare acesteia în reabilitarea patologiei studiate.
 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial la cazurile avute în studiu sau/şi în

programe de reabilitare;
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 angajarea în relaţii de parteneriat cu persoane, instituţii care se ocupă de diagnosticarea şi
tratamentul unor astfel de boli (medici specialişti în ortopedie-traumatologie, medicină
sportivă, reumatologie, recuperare medicală şi balneofizioterapie, medici de familie, precum
şi alţi kinetoterapeuţi sau fiziokinetoterapeuţi, policlinici, clinici de ortopedie-traumatologie,
clinici de recuperare medicală şi balneofizioterapie, cabinete medicale);

 participare la propria dezvoltare profesională prin studierea continuă a literaturii de
specialitate, cunoaşterea noilor tendinţe în reabilitarea acestor afecţiuni, prin  participarea la
congrese, simpozioane şi studierea publicaţiilor de specialitate;

 promovarea unui mediu centrat pe valori etice, profesionale şi pe dorinţa de a ajuta atât cât
este posibil, omul suferind de o anumită patologie traumatică.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  De a asigura dobândirea de către student a noţiunilor teoretice și

practice care să  permită evaluarea unui pacient cu patologie
traumatică, conceperea, aplicarea și monitorizarea unui program
kinetic specific.

7.2 Obiectivele specifice  Evaluarea sechelelor posttraumatice în patologia aparatului
locomotor, posibilitatea de a realiza un program de reabilitare
bazat pe kinetoterapie şi pe metodele complementare acesteia,
adaptat fazei bolii, tipului de tratamentul medical (conservator
şi/sau chirurgical) efectuat, precum şi particularităţilor individuale
ale pacientului (vârstă, boli acute şi/sau cronice asociate etc.) şi
capacitatea de a aprecia evoluţia unui pacient în timpul
programului de reabilitare aplicat şi eventuala ajustare a
programului în funcţie de feedback-ul primit de la pacient.
Deprinderea unor noţiuni practice privind  metodele de evaluare
posttraumatică a stării unui pacient, aplicarea practică a
metodelor şi tehnicilor specifice kinetoterapiei în diferitele faze
specifice ale recuperării posttraumatice.



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Traumatologie: definiţie, etiopatogenia, semiologia şi
principiile de tratament în traumatisme.

Prezentări ppt 2 ore

Aparatul locomotor: elemente de anatomie, biomecanică şi
fiziologie. Afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor:
clasificare, caracteristici generale.

Prezentări ppt 4 ore

Principii generale de reabilitare în afecţiunile traumatice ale
aparatului locomotor: factorii anatomici, fiziologici şi
psihologici ai reabilitării în afecţiunile articulare, osoase şi
musculare.

Prezentări ppt 2 ore

Metode de diagnosticare a sechelelor postlezionale ale
aparatului locomotor. Metode şi tehnici de evaluare a
pacienţilor.

Prezentări ppt 2 ore

Tehnici, exerciţii şi metode specifice kinetoterapiei utilizate
în reabilitarea afecţiunilor aparatului locomotor.

Prezentări ppt 2 ore

Metode complementare de reabilitare în patologia aparatului
locomotor.

Prezentări ppt 2 ore

Afecţiunile articulare: clasificare, prezentarea elementelor
generale de etiopatogenie, semiologie, a criteriilor de
diagnostic pozitiv şi diferenţial în  patologia articulară
(entorse, luxaţii, afecţiuni inflamatorii şi degenerative).

Prezentări ppt 2 ore

Sechelele articulare posttraumatice. Principiile şi obiectivele
reabilitării în afecţiunile articulare.

Prezentări ppt 2 ore

Afecţiunile musculare: prezentarea elementelor de
etiopatogenie, semiologie, diagnostic în rupturile musculare.

Prezentări ppt 2 ore

Sechelele musculare posttraumatice. Prezentări ppt 2 ore

Principiile şi obiectivele reabilitării leziunilor musculare. Prezentări ppt 2 ore

Afecţiunile osoase: prezentarea elementelor de etiopatogenie,
semiologie, diagnostic în fracturi, tumori şi infecţii osoase.

Prezentări ppt 2 ore

Sechelele osoase.

Principiile  şi obiectivele recuperării în leziunile osoase.

Prezentări ppt 2 ore

Bibliografie
1. Brotzman B.S., Wilk K.E - Handbook of Orthopaedic Rehabilitation, Second Edition, Editura Mosby

Elsevier, 2006;
2. Cleland J. - Orthopaedic Clinical Examination: An Evidence Based Approach for Physical Therapists,

Icon Learning Systems, 2005;



3. Cordun  M. - Kinetologie medicală, Editura Axa, Bucureşti, 1999;
4. De Lisa J. şi colab - Rehabilitation Medicine (principles and practice)- third edition, Lippincot-Raven

Publishers, Philadelphia, 1988;
5. Ip D. - Orthopaedic Rehabilitation, Assessment and Enablement, Ed. Springer, 2007;
6. Kiss I. - Fiziokinetoterapia şi recuperarea medicală, Editura Medicală, Bucureşti, 2004;
7. Pásztai Z. - Kinetoterapia în recuperarea funcţională posttraumatică a aparatului locomotor, Editura

Universităţii din Oradea, 2001;
8. Sbenghe T. - Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medicală,

Bucureşti, 1996;
9. Roy S.H., Wolf S.L., Scalzitti D.A. - The Rehabilitation Specialist's Handbook, 4 edition, 2012, F.A.

Davis Company
10. Sisto S.A., Druin E., Macht Sliwinski M. - Spinal Cord Injuries: Management and Rehabilitation,  2008
11. Neumann D.A. - Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 2 Edition

2010, Elsevier Science Health Science Division;
12. Houglum P. - Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries,3rd Edition, Human Kinetics.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Principiile reabilitării în afecţiunile posttraumatice ale
aparatului locomotor. Tehnicile anakinetice. Aplicaţii
izokinetice de testare şi reabilitare. Tehnicile kinetice
dinamice şi statice utilizate în reabilitarea afecţiunilor
locomotorii. Bazele procedurale ale exerciţiului fizic în
recuperare.

Prezentarea practică a
tehnicilor kinetice și
anakinetice
Prezentarea practică a
principalelor metode de
evaluare a unui pacient
posstraumatic

4 ore

Structura programului de kinetoterapie în patologia
posttraumatică: etape, metode, mijloace. Monitorizarea
pacienţilor (metode, mijloace, faze).

Realizarea practică a unui
model de program kinetic în
patologia posttraumatică și de
monitorizare a acestuia

4 ore

Kinetoterapia în leziunile traumatice ale capului, gâtului şi
trunchiului.

Prezentarea practică a unor
programe kinetice specifice
patologiei prezentate.

4 ore

Kinetoterapia în leziunile traumatice ale membrului superior Prezentarea practică a unor
programe kinetice specifice
patologiei prezentate.

4 ore

Kinetoterapia în leziunile traumatice ale membrului inferior Prezentarea practică a unor
programe kinetice specifice
patologiei prezentate.

4 ore

Evaluarea sechelelor posttraumatice ale aparatului locomotor;
principii şi metode de recuperare

Prezentarea practică a unor
programe kinetice specifice
patologiei prezentate.

4 ore

Programe de kinetoterapie individualizate în patologia
posttraumatică

Vizitarea departamentelor de
recuperare de la Spitalul Clinic
Județean de Urgență din
Timișoara. Prezentări de caz

4 ore

Bibliografie
1. Pásztai Z. - Kinetoterapia în recuperarea funcţională posttraumatică a aparatului locomotor, Editura



Universităţii din Oradea, 2001;
2. Sbenghe T. - Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medicală,

Bucureşti, 1996;
3. Sisto S.A., Druin E., Macht Sliwinski M. - Spinal Cord Injuries: Management and Rehabilitation, 2008
4. Neumann D.A. - Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 2 Edition

2010, Elsevier Science Health Science Division;
5. Houglum P. - Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries, 3rd Edition, Human Kinetics.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Conținutul disciplinei este adecvat domeniului datorită faptului că abordează patologia traumatică atât
din punctul de vedere al etiopatogeniei, semiologiei, tratamentului medical, dar mai ales al celui kinetic
aferent recuperării specifice în astfel de boli.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs Cunoașterea noțiunilor prezentate la curs Examen scris 40%

10.5 Lucrări
practice

Cunoașterea practică a metodelor și tehnicilor de
kinetoterapie utilizate în patologia prezentată.

Probă practică 30%

Participarea activă la orele de seminar; pregătirea
temelor

Prezentări referate,
dezbateri

30%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea noțiunilor teoretice și practice privind realizarea unui program kinetic în patologia studiată

Data completării
18.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de lucrări
practice

Data avizării în departament
09.2014

Semnătura şefului departamentului
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