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LICENŢĂ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ 
 

Statutul profesional 

 

 
 

Absolventul de  studii universitare de licenţă cu specializarea Kinetoterapie şi motricitate 

specială poate activa ca și: 

 Kinetoterapeut în spitale, clinici sau secţii de recuperare, baze de tratament, şcoli 

speciale, centre de fitness, echipe complexe de asistenţă socială (de stat sau private). 

 Kinetoterapeut independent (în condiţiile înregistrării sale în Registrul Comerţului şi la 

administraţia financiară de la domiciliul fiscal al acestuia). 

Kinetoterapeutul poate să-şi exercite profesia doar pe  baza obţinerii autorizaţiei de liberă 

practică de la Ministerul Sănătăţii Public. 

 

Competenţele absolventului facultăţii de educaţie fizică si sport –  

specializarea kinetoterapie nivel licenţă  
 

Competenţe generale: 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale educaţiei fizice 

şi sportului, kinetoterapiei şi motricităţii special. 

2. Capacitatea de a transmite şi de a valorifica cunoştinţele şi metodele învăţate. 

3. Înţelegerea, însuşirea şi aplicarea permanentă a celor mai recente rezultate ştiinţifice în 

domeniu. 

4. Capacitatea de a comunica şi publica în scop profesional într-o limbă de circulaţie 

internaţională şi deprinderea de a lucra în contexte culturale şi sociale diferite. 

5. Utilizarea tehnicii moderne în scop profesional. 

 

Competenţe de specialitate: 

1. Înţelegerea şi cunoaşterea principiilor şi mecanismelor  care guvernează structurile 

biologice şi psihice ale organismului uman în activităţile motrice. 

2. Înţelegerea şi cunoaşterea noţiunilor fundamentale referitoare la etiopatogenia, 

tratamentul şi reabilitarea în afecţiunile care beneficiază de mijloacele şi metodele 

specifice kinetoterapiei. 
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3. Capacitatea de a realiza şi urmări un program de kinetoterapie adaptat particularităţilor 

patologiei şi pacientului, în contextul multidisciplinar al reabilitării. 

4. Înţelegerea, cunoaşterea şi capacitatea de a utiliza corect metodele şi mijloacele specifice 

kinetoterapiei, precum şi metodele de evaluare şi monitorizare a celor care beneficiază de 

kinetoterapie. 

5. Cunoaşterea şi capacitatea de a aplica metodele şi mijloacele kinetoprofilactice în scopul 

prevenirii unor afecţiuni sau a agravării celor prezente. 

 

 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Nagel Adrian 

 

 


