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Denumirea articolului
Nume, prenume
,,Aspecte teoretico – metodice ale kinetoterapiei în disfuncţii temporo – Agapii E.
mandibulare”
Cebotaru V.
Sarev I.
,,Antrenamentul proprioceptiv în refacerea reacţiilor posturale la persoanele cu Agapii E.
durere lombară joasă”
Sarev I.
Cebotaru V.
,,Analiza posturografică în kinetoterapie la persoanele cu probleme de ocluzie Agapii E.
dentară”
Cebotaru V.
,,Recuperarea controlului postural la persoanele cu disfuncţii ale coloanei Agapii E.
vertebrale”
Sarev I.
1. Применение интерактивных методов в процессе преподавания Pogorleţchi A.
специальных дисциплин на факультете кинетотерапии
Cebotaru N.
1. Результаты применения кинетотерапии на основе БОС в реабилитации Pogorleţchi A.
травм коленного сустава
,,Particularităţile de dezvoltare fizică şi starea de sănătate a copiilor obezi sau
Corman M.
supraponderali cu vârsta de 7 – 11 ani.”
Zavalişca A.

8.

,,Modalităţi de monitorizare a dezvoltării fizice al elevilor din clasele primare.”

Corman M.

9.

,,Masajul vacuum – parte componentă în combaterea celulitei”

Godorozea M.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zapanovici N.
,,Tratamentul şi profilaxia obezităţii prin masaj în combinare cu alte mijloace din Roşca V.
kinetoterapie”
Godorozea M.
,,Reabilitarea instabilităţii coloanei vertebrale prin mijloace din kinetoterapie”
Godorozea M.
Roşca V.
Zapanovici N.
,,Monitorizarea dezvoltării fizice după indicele Pignet, a elevilor din ciclul Zavalişca A.
primar din grupa de studii”
Slimovschi – Ganea M.
,, Studiu privind dezvoltarea fizică a elevilor din ciclul primar ce prezintă
Zavalişca A.
obezitate”
Corman M.
,, Particularităţile de desfăşurare a activităţilor motrice cu copii supraponderali” Zavalişca A.
Corman M.
,,Sistemul pedagogic „jocul” ca formă primordială de comunicare a copilului”
Cebotaru N.
,,Repere sociopedagogice privind perfecţionarea procesului de formare a Cebotaru N.
competenţelor de comunicare la copiii cu retard mintal”
,,Dezvoltarea competenţelor de comunicare la elevii cu CES din ciclul primar Cebotaru N.
prin activităţi de educaţie fizică”

Membri în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice
Organizator al conferinţelor naţionale din cadrul ,,Societăţii specialiştilor în reabilitarea medicală şi medicină fizică din
Republica Moldova”: Agapii E., şef catedră ,,Kinetoterapie” şi moderator: Racu Sergiu – Decan, doctor în pedagogie specială,
conferenţiar universitar a facultăţii de kinetoterapie a USEFS.
Din comitetul organizatoric al Congresului Ştiinţific Internaţional: „Sport. Olimpism. Sănătate”, ed. II – a face parte:
Racu Sergiu – Decan, doctor în pedagogie specială, conferenţiar universitar a facultăţii de kinetoterapie a USEFS.

Membri ai Consiliului Ştiinţific Specializat: Racu S, Membru Consiliu Ştiinţific Specializat, UPS „Ion Creangă”.
Din comitetul de program face parte: Agapii Eugeniu, şef Catedra Kinetoterapie, doctor în ştiinţe pedagogice.

Proiecte / Granturi de cercetare în curs de derulare
1. Naţionale: Cebotaru Nina: AŞM, 2015 – 2018, cercetător ştiinţific: Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu
dizabilităţi în învăţământul superior.
2. Internaţionale: Racu Serghei: Proiect susţinut financiar de UE, Agenţia Austriacă pentru dezvoltare, 2017 – 2018,
Consolidarea parteneriatului interdisciplinar pentru furnizarea serviciilor sociale familiilor în situaţii de risc.

Planificarea stagiilor de cercetare în străinătate/participări în programe de mobilitate
ştiinţifică
1. Cebotaru Nina, FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL TINEREŢII, ŞTIINŢEI ŞI SPORTULUI (FITSPORT), 24 –
26 noiembrie 2018, Iaşi, România.

