Facultatea de Educație Fizică,
Sport și Kinetoterapie
+4-0372-120131 | efsk@rau.ro

School of Physical Education,
Sport and Kinesiotherapy
+4-0372-120131 | efsk@rau.ro

Programul de studii universitare de licență: KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ
Durată studii: 6 semestre (3 ani)
Forma de învățământ: învatamant cu frecvență (IF)

Programul urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul educație fizică și sport,
având drept scop dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor în kinetoterapie și motricitate
specială. Programul de studii universitare de licenţă este astfel conceput încât să asigure:
•

cunoştinţe de specialitate în ceea ce priveşte identificarea și descrierea conceptelor, teoriilor şi
modelelor specifice curricumului integrat,

•

descrierea și utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor, tehnicilor și
metodelor specifice kinetoterapiei,

•

identificarea conceptelor referitoare la evaluarea pacienților și la diagnoza nevoilor lor de
intervenție kinetoterapeutică,

•

analiza teoriilor care fundamentează strategiile kinetoterapeutice și modalitățile de aplicare a
programelor de intervenție kinetoterapeutică,

•

descrierea structurii și a modului în care funcționează organizațiile care oferă servicii de
kinetoterapie, în relația lor dinamică cu piața.

Competențe profesionale KMS:
•

Aplicarea conceptelor și metodelor specifice kinetoterapiei în spiritul normelor de etică și
deontologie corelate cu noțiuni din domenii interdisciplinare pentru recuperarea medicală a
persoanelor de orice vârstă și indiferent de cazuistica acestora.

•

Capacitatea de a proiecta, organiza și desfășura programe de intervenție profilactică și terapeutică
în vederea obținerii unei dezvoltări armonioase a copiilor și de menținere și recuperare a persoanelor
cu vârstă înaintată.

Planul de invatamant
Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de pe piața națională și
europeană a forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta educatională. Planurile de
învățământ sunt actualizate periodic prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru o pregătire
completă și complexă a studenților.
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Indiferent de programul de studiu urmat, se studiază un set de discipline care nu pot lipsi din formarea de
bază a unui kinetoterapeut: Anatomie și biomecanică, Măsurare și evaluare în kinetoterapie, Fiziologie,
Semiologie, Kinesiologie, Bazele generale ale kinetoterapiei, Tehnici de manevrare a bolnavului,
Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico – traumatice, Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale,
Educație pentru sănătate și prim ajutor, Metode și tehnici de tonifiere musculară, Înot și hidrokinetoterapie,
Radiologie și imagistică medicală, Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie, Ortezare – Protezare,
Elemente de terapie ocupațională, Stagiu de practică în centre de recuperare, Stagiu de practică în centre de
asistență socială, Psihopedagogie, Teoria și metodica educației fizice și sportului, Management și marketing
în kinetoterapie, Fundamente științifice ale jocurilor – Fotbal, Baschet, Handbal, Volei, Bazele generale ale
atletismului, Gimnastica de bază, Stagiu de aplicații practice în mediul montan.

Perspective profesionale
Pregătirea complexă pe care o asigură programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială conferă
absolvenților noștri posibilitatea de a ocupa poziții în cadrul instituțiilor școlare și unităților medicale ca
profesor kinetoterapeut, ergoterapeut, instructor – educator în unități de handicapați, asistent de cercetare
în kinetoterapie, coordonator complex de recuperare.
Dupa absolvire, licențiatul va putea să ocupe, potrivit COR, posturi precum: kinetoterapeut, profesor de
cultură fizică medicală, asistent de cercetare în educație fizică și sport, având ca ocupații posibile
conducător de întreprindere mică – patron (girant) învățământ, sănătate, sport, turism, informatică, ofițer
control doping, corespondent de presă, corespondent radio, redactor.
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