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Preşedintei

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Nivelul calificării conform ISCED - 7

Domeniul general de studiu -  100. Ştiinţe ale sportului

Program de maşter -  Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare

Numărul total de credite de studiu -  120

Titlul obţinut -  maşter în Ştiinţe ale sportului

Baza admiterii -  diploma de studii superioare de licenţă

Limba de instruire -  rusa/română

Forma de organizare a învăţămîntului -  de zi



Calendarul iiniversitar/graficul procesului de studii
Nr.
d/o

Anul de studii Activitati didactice Sesiuni de Vacante

Sem.1 Sem.ll Stagii le practica lamă Vară Iama Primăvară Vară
1. Anul I 15 10 5 2 2 3 1 14

2. Anul II 15 15 2 2 3 1 0

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Cod Modulul / disciplina Total
ore

Inclusiv Numărul dc ore pe 
săptămână Form Număr

de
crediteContact

direct

Lucru
indivi
dual Cu

rs

Se
m

in
ar

ii

La
bo

ra
to

r a de 
evalu 
are

ANUL I

Semestrul I

F 01 0.01 Epistemologia şi metodologia cercetării în cultura fizică 180 60 120 2 2 E 6
FOI 0.02 Metode funcţionale de evaluare în kinetoterapie 180 60 120 2 2 E 6
F 01 0.03 Kinesiologia medicală 180 60 120 2 2 E 6
FOI 0.04 Fiziologia vîrstelor 180 60 120 2 2 E 6
S 01 0.05 Tehnici şi metode de kinetoterapie şi terapie ocupaţtonală 

în reabilitarea medicală 180 60 120 2 » 2 E 6

Total Sem. I 10 8 2 30
Semestrul II

F 02 0.06 Terapia durerii în kinetoterapie 150 40 sv 110 2 2 E 5
S 02 0.07 Incluziunea persoanelor cu disabilităţi 150 40 *110 2 2 E 5
S 02 A.08 
S 02 A.09

Reabilitarea psihoneurologică: evaluare şi managment 
Logopedia 150 40 110 2 2 E 5

S 02 0.10 Sportul ca mijloc al kinetoterapiei 150 40 110 2 2 E 5
Practica 300 300

-------
10

Total Sem. II 8 8 30
TOTAL ANUL I 60

ANUL II

Semestrul III

S 03 O. 11 Bazele generale ale kinetoterapiei 180 60 120 2 2 E 6
S03 O. 12 Neurorecuperarea -  testare şi managment oc O 60 120 2 2 E 6
S03 A. 13 
S03 A. 14

Fitnesul -  metodă de recuperare în kinetoterapie 
Aquaerobica- mijloc de reabilitare kinetoterapeutic 180 60 120 2 2 E 6

S03 A. 15 
S03 A. 16

Kinetoterapia în medicina sportivă 
Reabilitarea în patologiile metabolice 180 60 120 2 2 E 6

S03 O. 17 Bazele teoretice şi practice în nursing 180 60 120 2 2 E 6
Total Sem. III 10 10 30
Semestrul IV

Teza de master 900 900 E 30
Total Sem. IV 30
TOTAL ANUL II 60
TOTAL 120

DISCIPLINE FACULTATIVE (la libera alegere)

Nr.
Crt. Denumirea disciplinei Anul Semestrul

Numărul de ore pe tipuri de activitati Evaluări
Numărul

de
credite

C s L/P
1. Perfecţionarea deprinderilor 

profesionale în kinetoterapie
I II 30 15 105 E 5

2. Fizioterapia 11 III 30 15 105 E 5



NOTĂ EXPLICATIVĂ

Facultatea Kinetoterapie a elaborat programul de masterat „Tehnologii 

kinetoterapeutice de recuperare” în scopul formării specialiştilor în domeniul - 82. Cultură 

fizică şi sport.

Scopul programului de maşter constă în formarea de competenţe în domeniul sectorului 

public şi privat cu specialişti - în sectorul reabilitării medicale, precum şi formarea unui nucleu 

de cercetare, în care masteranzii, în colaborare cu specialiştii în domeniu vor studia disciplinele 

din planul de învăţământ şi vor identifica priorităţile următorilor ani.

Obiectivele principale ale programului de maşter sunt:

-  evaluarea surselor contemporane referitoare la oferirea posibilităţii dezvoltării 

personale, intelectuale şi profesionale a masteranzilor kinetoterapeuţi;

-  înţelegerea elementelor specifice kinesiologiei medicale; >

-  identificarea tendinţelor, caracteristicilor şi tehnicilor de reabilitare medicală 

contemporane;

-  aplicarea tehnicilor şi metodelor în procesul de activitate;

-  utilizarea metodelor şi tehnicilor de gestionare a unităţilor administrative de profil 

pentru soluţionarea problemelor conceptuale în cultura fizică de recuperare;

-  aplicarea cunoştinţelor tehnice şi mijloacelor necesare dezvoltării şi elaborării 

proiectelor în scopul maximizării performanţei activităţii kinetoterapeutice.

Prin acest program de masterat se urmăreşte perfecţionarea standardelor de elaborare a 

curriculum-urilor şi a metodelor de predare, prin instruirea continuă a lectorilor implicaţi în 

programul de maşter ce activează cu modelele de curriculum din universităţile naţionale şi 

internaţionale, şi prin asistenta academică a profesorilor de peste hotare la elaborarea şi 

îmbunătăţirea curriculumului şi programelor de curs, la actualizarea şi dezvoltarea metodelor 

interactive de predare. Acestea vor avea un rol critic în cadrul Mastemlui pentru a evita 

perpetuarea stilului tradiţional de predare.

Necesitatea pregătirii specialiştilor în domeniul reabilitării medicale a derivat din 

“Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova (2015-2020)” , cât şi 

din amplificarea transformărilor sistemice ale economiei naţionale şi internaţionale, dezvoltării 

dinamice a sectorului administrării entităţilor de profil atât în ţară cât şi peste hotare.

Distinctivitatea şi unicitatea programului dat constă în reliefarea necesităţilor 

economiei reale din domeniul reabilitării medicale, care au fost evidenţiate în urma efectuării 

unor modificări ample în domeniul reabilitării, fiind accentuată necesitatea competenţelor care 

trebuie să le deţină un angajat la finisarea programului de maşter.



Absolventul acestui program de masterat va putea să lucreze în cadrul structurilor 

organizaţionale din domeniu şi anume în cadrul clinicilor, centrelor de reabilitare, sanatorii, 

profilactorii, etc., ocupând diferite posturi manageriale din nivelul ierarhic al entităţilor de profil.

Ocupaţii tipice pentru absolvenţi:

Domeniile
de

specializare

Categorii/grupuri de profesii pe domenii 
de activitate (potrivit Clasificatorului 

ocupaţiilor în vigoare în RM)

Lista profesiilor conform 
specializării

Servicii
publice

-  Instructor în gimnastică medicală;
-  Terapeut ocupaţional;
-  Fiziokinetoterapeut;
-  Kinetoterapeut;
-  Profesor de cultură fizică medicală;
-  Şef serviciu kinetoterapie.

- Kinetoterapeut;
- Terapeut ocupaţional;
- Kinetoterapeut cu 
competenţă în tehnologii 
kinetoterapeutice de 
recuperare;
- Fiziokinetoterapeut;
- Instructor în gimnastică 
medicală;'
- Profesor de cultură fizică 
medicală;
- Massoterapeut;
- Sef serviciu kinetoterapie.

COMPETENŢELE PROGRAMULUI DE MASTERAT: 

Competenţe generale:

• cunoaşterea elementelor de bază a procesului instructiv-educativ în kinetoterapie.

• capacitatea de a organiza, coordona, îndruma şi de a lua decizii în acţiuni în 

funcţie de situaţiile existente;

• competenţe generale în comunicare cu personalul medical şi pacienţii;

• competenţe generale privind cultivarea capacităţii de evaluare în kinetoterapie;

• competenţe privind formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice în activităţile de 

tratare -  recuperare;

• competenţe în gestionarea subdiviziunilor kinetoterapiei şi terapie ocupaţionalâ;

• aptitudini şi competenţe dc cercetare ştiinţifică cc dezvoltă kinetoterapia din

interior.

Competenţe specifice:

• capacitatea de înţelegere şi distingere a kinetoterapiei de gimnastica medicală, 

educaţie fizică şi alte discipline prin explicarea şi aplicarea conceptelor fundamentale ale 

disciplinelor kinetoterapeutice;

• capacitatea de a evalua obiectiv activităţile de dirijare ştiinţifică a kinetoterapiei în 

baza unor criterii stabilite;

• utilizarea metodelor practice privind activitatea kinetoterapeuticâ din cadrul 

clinicilor de reabilitare, spitalelor, sanatoriilor, etc.;



• capacitatea de a organiza şi desfăşura practica kinetoterapeuticâ;

• capacităţi manageriale pentru funcţii de conducere în cadrul instituţiilor de 

reabilitare.
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