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            1.   Notă de prezentare 
 

Anatomia funcțională ca disciplină fundamentală se studiază la specialitatea 823.1. Cultura fizica 

de recuperare” (corelat cu 1001.1 Kinetoterapie şi Terapie Oupaţională) cod S05O.041 (corelat 

cu S05O.34)  Cursul se va preda  studenților la ciclul I, anul II, semestrul de primăvară, care 

cuprinde 75 ore - contact direct,75 ore lucru individual,  dintre care 30 ore prelegeri şi 45 de  ore  

de laborator fiind repartizate cîte 3 ore pe săptămână –1 prelegere; 2 ore – practice. Pe parcursul 

însuşirii obiectului se preconizează de înfăptuit două testări curente și un referat. Modernizarea 

Curriculumului la disciplina Anatomia funcțională este o necesitate dictată de actualizarea 

standardelor în kinetoterapie şi de schimbările survenite odată cu adoptarea unei pedagogii a 

competenţelor, eliminarea erorilor produse în ultimii ani. Această modificare presupune 

elaborarea curriculumului din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară centrat 

pe obiective la modelul axat pe competenţe – un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, 

capacităţi, deprinderi şi atitudini dobindite de studenţi prin invăţare şi mobilizate în contexte 

specifice de realizare, adaptate nivelului cognitiv al studentului, în vederea rezolvării unor 

probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. 

 

 

2. Cadrul conceptual 

 

Formarea și perfecționarea de înaltă competență la facultațile USEFS impune necesitatea unui 

studiu aprofundat al disciplinei  “Anatomia funcțională aparatului locomotor” de către 

persoanele ce urmează să profeseze în domeniul Culturii fizice de recuperare. Viitorii specialiști 

trebuie să cunoască factorii și forțele care sunt implicate în procesele de locomoție a corpului 

uman.  Deasemenea să folosească eficient în practica de reabilitare a pacienților mecanismele 

generale de locomoție și deprinderile motorii complexe. Să includă corect cunoștințele teoretice 

și practice referitor la termenii de orientare a organizmului sau segmentului în raport cu centrul 

de greutate. 

Studierea disciplinei “Anatomia funcțională” îi va ajuta pe viitorii specialiști să apreieze gradele 

de amplitudine a mișcării, rolul exercițiilor fizice și a motricității generale în asanarea 

organizmului . Să respecte etapele de restabilire și refacere a țesuturilor aparatului locomotor. 

Obținînd anumite abilități teoretice și practice în domeniul “Anatomiei funcționale”, viitorii 

specialiști vor fi capabili  să aprecieze gradul de amplitudine a articulațiilor și efortul necesar 

pentru segmental locomotor dat; să identifice starea lucrului anumitor grupe muscular; să 

stabileacă diverse mișcări a corpului sau segmentelor în diferite plane anatomice. 

În procesul de modernizare a Curriculumului s-au luat în considerare următoarele aspecte: 

• experienţele programelor anterioare; 

• contribuţia disciplinei  la formarea absolventului, în mod deosebit la competenţe care 

vizează: comunicarea, participarea la rezolvarea problemelor, învăţarea eficientă şi educaţia 

continuă; 

• noile oportunităţi de predare–învăţare a disciplinelor conexe; 

• necesitatea de integrare a disciplinei cu alte obiecte de studiu; 
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Curriculum-ul disciplinar se adresează cadrelor didactice universitare, studenților, având 

menirea unei treceri treptate la un nivel dinamic, flexibil, realist, pe deplin adaptat mutaţiilor 

actuale şi de perspectivă ale societăţii, deschis infuziei de nou şi autoreglării. 

Curriculumul  este axat pe următoarele componente: 

¤  competenţe-cheie / transversale şi transdisciplinare; 

¤  competenţe specifice ale disciplinei; 

¤  subcompetenţe. 

Conţinuturile publicate în curriculum vin să ajute la realizarea subcompetenţelor şi 

competenţelor specifice ale disciplinei, fiind structurate în baza principiilor cronologic şi tematic. 

Strategiile metodologice şi de evaluare vin să accentuieze noua abordare de predare-

învăţare-evaluare a cunoştinţelor, competenţelor şi dezvolarea atitudinilor pozitive. 

În conformitate cu planul de învãtãmânt studenţii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, Facultatea Kinetoterapie vor studia disciplina dată în 75 ore pe parcursul unui semestru 

(semestru  IV al ciclului de licenţă). 

 

3.  Obectivele generale 

Obectivele generale al curiculumui constă în formarea specialistilor, abilitați cu capacități și 

competențe pe direcția ameliorării somato-functionale și motrice a organismului prin intermediul 

unor intervenții specifice kinetoterapeutice. 

1. Obective cognitive: 

 Să cunoască noțiuni anatomo-funcționale ale aparatului locomotor; 

 Să cunoască sisteme de mijloace tehnice cu care se operează în activitățile de 

kinetoterapie; 

 Să cunoască acțiunea exercițiului fizic asupra aparatului locomotor; 

 Să cunoască competențele teoretice și practice privint refacerea organismului dupa 

anumite stari patolofice sau fiziologice. 

 Să cunoască formele de evaluare a capacității funcționale a organismului și de reeducare, 

precum corectarea posturii, mersului ș.a. 

2. Obiectivele aplicativ-practice: 

 Să fie capabil să analizeze interdisciplinar diferitele forme de manifestare ale capacității 

motrice umane; 

 Să fie capabil să exprime motric la nivel comparabil cu cerințele profesionale ulterioare și 

să conștientizeze parametrii de mișcare și efort realizați; 

 Să fie capabil să coreleze  diversitatea cunoștințelor dobindite pe parcursul studiilor și sa 

le aplice cu succes în practică; 

 Să fie capabil de a aplica creativ cunoștințele dobindite în facultate în situații profesionale 

diverse; 

 Să fie capabil să își organizeze eficientactivitatea profesională. 

3. Obiective pentru formarea competențelor de comunicare: 

 Să dobîndească abilitatea de a interrelaționa eficient, utilizînd o terminologie specifică și 

adecvată nivelului de pregatire a subiecților angrenați într-o gamă variată de activități de 

kinetoterapie; 

 Să dobîndească capacitatea de a utiliza și aplica mijloace moderne și eficiente de 

reabilitare motrică în diverse dom   e 
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     4.Stuctura tematică şi administrarea disciplinei 

Planul de studii  la disciplina ”Anatomia funcţională și semiologia” 
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Dorgan 

Victoria 

Total 

ore 

P L (ore) 

S O II 

 

IV 75 30 45 75 

 

Cursul este structurat pe un număr de teme distinctive. Caracterul acestei structurări prevede o 

asimilare  succesivă  a cunoştinţelor din domeniul anatomiei funcţionale și semiologiei. 

 

Temele cursului 
Nr. de ore alocate 

 Denumirea temelor 
Principalele subteme recomandate 

Nr. Denumirea subtemelor P L Ind. 

1 

Corpul uman ca un tot unitar. 

Caracteristica 

morfofuncțională a 

aparatului locomotor. 

1.1 

Introducere : definiţia, 

conținutul, scopul și 

obiectivele. 

3 4 10 
1.2 

Evoluția ontogenetică a 

mișcării. 

1.3 
Caracteristica morfofuncțională 

a sistemului osos, articular. 

     

2 
Mecanismele generale de 

locomoție. 

2.1 Forțele interne ale locomoției. 

2 4 10 
2.2 Forțele externe ale locomoției. 

2.3 Deprinderile motorii complexe. 

3 

 

Dinamica coloanei 

vertebrale. 

3.1 
Caracteristica morfofuncțională 

a coloanei vertebrale. 
3 4 8 

3.2 Mișcările coloanei vertebrale. 

3.3 Mișcările capului. 

4 Dinamica centurii scapulare. 

4.1 
Structura morfofuncțională a 

articulațiilor. 
2 2 8 

4.2 
Mișcările la nivelul centurii 

scapulare 

     

5 
Dinamica membrului 

superior. 
5.1 

Structura morfofuncțională a 

articulațiilor membrului 
3 4 6 
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superior. 

5.2 
Caracteristica mișcărilor în 

articulatia umărului. 

5.3 
Caracteristica mișcărilor în 

articulația cotului și mîinii. 

6 
Caracteristica centurii 

pelviene. 

6.1 
Structura morfofuncțională a 

centurii pelviene. 1 2 4 

6.2 Mișcările centurii pelviene. 

 

 

 

 

7 

Dinamica membrului 

inferior. 

7.1 

Structura morfofuncțională  a 

articulațiilor membrului 

inferior.  

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

7 

7.2 
Mișcările în articulația 

coxofemurală. 

7.3 
Mișcările în articulația 

genunchiului. 

7.4 
Mișcările în articulația 

talocrurală. 

8 
Caracteristica generală a 

posturii. 

8.1 Tipul constituțional. 

2 4 6 8.2 Pozițiile de postură. 

8.3 Fazele mersului. 

9 
Noșiuni generaleîin 

semiologie 
9.1 

Noțiuni generale. Anamneza, 

inspecșia, palpaătia, percuția, 

auscultația 

2 2 2 

10 Semiologia țesutului osos 10.1 

Principalele entități patologice.  

Osteomielita, hierostoza, 

rahitizmul, osteoporoza, 

tumorile osoase. 

2 4 2 

11 Semiologia mușchilor striați 11.1 

Examenul obectiv, fizic 

Principalele explorări 

paraclinice. 

Elementele de patologie. 

2 4 4 

12 Semiologia articulațiilor 12.1 

Examenul obectiv, fizic 

Principalele explorări 

paraclinice. 

Elementele de patologie. 

2 4 4 

  12.2 Semiologia reumatizmală    

13 
Semiologia coloanei 

vertebrale 
13.1 

Patologia coloanei vertebrale 

Examenul obectiv, fizic 

Principalele explorări 

paraclinice 

 

 

2 3 

 

4 

 

 Total.   30 45 75 
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5.Competenţe-cheie/transversale şi transdisciplinare 

1. Competenţe profesionale: 

- Proectarea modulară și planificarea conținutului de bază ale domeniului; 

- Evaluarea clinica funcțională și diagnoza nevoilor de intervenție 

kinetoterapeutică; 

- Utilizarea elementelor de management și marcheting specifice domeniului; 

- Utilizarea metodelor și tehnicilor de intervenție kinetoterapeutice. 

2. Competenţe acţional-strategice 

- Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a propune 

soluţii de rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse domenii. 

- Competenţe de a acţiona autonom şi creativ în diferite situaţii. 

4. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi       

comunicaţionale (TIC) 

- Competenţe de a utiliza în situaţii reale instrumentele cu acţiune digitală. 

- Competenţe de a crea documente în domeniul comunicativ şi informaţional şi a 

utiliza serviciile electronice, inclusiv reţeaua Internet, in situaţii reale. 

5. Competenţe interpersonale, civice, morale 

- Competenţe de a colabora în grup/echipă, a preveni situaţiile de conflict şi a 

respecta opiniile colegilor. 

- Competenţe de a manifesta o poziţie activă civică, solidaritate şi coeziune 

socială pentru o societate nondiscriminatorie. 

- Competenţe de a acţiona în diferite situaţii de viaţă în baza normelor şi valorilor 

moral-spirituale. 

6. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 

- Competenţe de gîndire critică asupra activităţii proprii în scopul autodezvoltării 

continue şi autorealizării personale. 

- Competenţe de a-şi asuma responsabilităţi pentru un mod sănătos de viaţă. 

- Competenţe de a se adapta la condiţii şi situaţii noi. 

7. Competenţe antreprenoriale 

- Competenţe de a stăpîni cunoştinţe şi abilităţi de antreprenoriat în condiţiile 

economiei de piaţă în scopul autorealizării în domeniul neurorecuperarii. 

- Competenţe de a-şi alege conştient viitoarea arie de activitate profesională 

 

 

6. Competențele specific ale disciplinei 

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

funcționale; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională. 

Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale ale structurilor morfologice ale 

organismului uman, cu aplicate în înțelegerea și cunoașterea metodelor şi tehnicilor de activitate 

profesională; cunoştințe generale de bazǎ; cunoştințe de bazǎ necesare specialității de cultură 

fizică de recuperare; capacitatea de a transpune în practicǎ cunoştințele dobândite. 

 

      2. Utilizarea(Integrare) cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate 

tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 

- Formarea priceperilor motrice și corecția dezvoltării fizice; 
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- Explicare si interpretare (explicarea si înțelegerea unor structuri anatomice, procese, 

precum si a continuturilor teoretice si practice ale anatomiei funcționale) 

- Definirea termenilor de specialitate și formarea unui limbaj specific adecvat 

domeniului; 

- Identificarea nivelurilor de organizare structurală și functională a organismului și 

a conexiunilor dintre ele; 

- Cunoasterea topografiei și a raporturilor dintre diferite organe și sisteme de organe 

în ansamblul organismului; 

- Descrierea componentelor aparatului locomotor, a modului de alcătuire și afuncțiilor 

îndeplinite. 

- Evaluarea și  selectarea a celor mai adecvate metode de evaluare analitică și globală a 

capacității psihice și motrice a individului; 

- Abilitatea de utilizare a celor mai adecvate principii și metode specifice domeniului 

reabilitare fizică în procesul de elaborare a diferitor tipuri de programe de recuperare; 

- Posedarea nivelului productiv cu elemente de creație în procesul de planificare și 

programare a activităților specifice procesului kinetoterapeutic în recuperare. 

     3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activitaților practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare în domeniul 

anatomiei funcționale) 

- Capacitatea de organizare şi planificare 

- Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

- Abilitǎți de cercetare. 

 

7. Strategii didactice 

Componentele de bază ale curriculumului sînt strategiile didactice utilizate în cadrul 

procesului de predare–învăţare, îndreptate spre realizarea eficientă a obiectivelor curriculare. 

Prin utilizarea corectă a strategiilor didactice se va realiza eficient cunoaşterea diverselor aspecte 

a motricităţii speciale. Studenţii sînt motivaţi să se implice activ în realizarea obiectivelor 

curriculare, să-şi formeze deprinderi intelectuale, capacităţi cognitive, atitudini şi comportamente 

civice. 

Demersul educaţional, orientat spre formarea de competenţe cu caracter de integrare, 

solicită o proiectare didactică în care relaţia profesor–student să fie privită din perspectiva rolului 

de bază al profesorului în calitatea lui de ghid şi moderator, partener şi consilier, creator de 

situaţii de învăţare şi promotor de cunoştinţe istorice. Astfel, ne propunem să formăm un şir de 

competenţe integratoare, precum: 

• Elaborarea şi prezentarea comunicărilor scrise cu conţinut specific morfolofiei, 

motricității și anatomiei funcționale ; 

• Organizarea dezbaterilor asupra unor tematici din domeniul anatomiei funcționale si 

kinetoterapiei; 

• Elaborarea şi publicarea unor articole privind abordările moderne și necesare în 

anatomia funcțională; 

Curriculumul actual este orientat spre schimbarea rolurilor celor doi parteneri ai 

procesului educaţional: profesor şi student. Profesorul va pune accent pe facilitarea învăţării, 

încurajarea studenţilor pentru a formula puncte de vedere personale bine documentate şi 

argumentate, colaborarea cu studenţii în realizarea demersului didactic. 
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Studenţii se vor orienta spre învăţarea prin cooperare, învăţarea în contexte formale şi 

nonformale, transferul de cunoştinţe etc. 

Profesorul va selecta strategiile didactice adecvate în funcţie de mai mulţi factori 

(condiţiile instituţiei, particularităţile de vîrstă şi individuale, resursele didactice disponibile, 

pregătirea profesorului etc.). În funcţie de obiectivele planificate, cadrele didactice pot utiliza atît 

strategii tradiţionale, cît şi moderne: expunerea, asaltul de idei, lectura ghidată, demonstraţia 

didactică, explicaţia, exerciţiul didactic, studiul de caz, descoperirea didactică, utilizarea 

surselor, cercetarea individuală, cercetarea de grup, agenda cu notiţe paralele, simularea, 

judecată in triadă, jocul de rol etc. 

Toate strategiile didactice sînt eficiente în măsura în care contribuie la dezvoltarea 

gîndirii critice, la formarea spiritului civic, a capacităţilor şi atitudinilor studenţilor. 

Metodele de învăţămint se folosesc cu ajutorul diferitor mijloace: orale şi scrise 

(scheme, grafice), audiovizuale (filme, casete, resurse mass-media). 

Sugestiile metodologice sînt modalităţi puse în aplicare în relaţiile dintre profesor– 

student şi student – student pentru a realiza o cooperare eficientă între componentele curriculare: 

obiective, unităţi de conţinuturi,  modalităţi de realizare a reabilitării fizice. 

Demersul didactic este o activitate complexă, care include competenţe de proiectare, 

realizare şi evaluare a procesului educaţional. Noţiunea de demers didactic postmodern are un 

sens amplu şi multidimensional, incluzind, în primul rînd, nivelul macrodidactic (un semestru, 

un an, un ciclu, toţi anii de studii, în cazul nostru, invăţămintul universitar) şi, în al doilea rînd, 

nivelul microdidactic (ora didactică). Cu toate deosebirile de structură, rigorile esenţiale sînt 

aceleaşi: 

• axarea activităţilor pe interesele şi nevoile studentului; 

• dezvoltarea la studenţi a gîndirii critice; 

• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi pentru menţinerea ei durabilă; 

• orientarea discursului didactic spre dezvoltarea continuă a abilităţilor şi transformarea 

acestora în competenţe; 

• integrarea obiectivelor de referinţă, a sarcinilor de realizare a acestor obiective, a 

obiectivelor de evaluare şi a sarcinilor de evaluare întru-un act educaţional integru; 

• selectarea şi adaptarea strategiilor didactice în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale studenţilor, oportunităţile şi interesele acestora; 

• proiectarea şi realizarea demersului didactic în baza experienţelor anterioare ale 

studenţilor întru asigurarea unei învăţări durabile; 

• includerea dimensiunilor interdisciplinarităţii, interculturalităţii şi multiperspectivităţii 

în demersul educaţional. 

Profesorul contemporan organizează şi monitorizează procesul educaţional, pentru a-i 

asigura acestuia un caracter coerent, dinamic şi relevant. Rigorile respective vor contribui la 

schimbarea calitativă a accentelor demersului didactic, iar profesorul, din gestionar al procesului 

educaţional va deveni un partener de încredere al studentului în dobindirea şi acumularea 

cunoştinţelor şi în formarea lui ca cetăţean democratic. 

Procesul predării anatomiei funcționale la specialitatea de cultură fizică de recuperare 

implică iminenţa şi perseverenţa profesorului de a dezvolta la studenţi abilităţi şi a le transforma 

în competenţe funcţionale. Construcţia piramidei cunoaşterii va avea la bază cunoştinţe 

fundamentale anatomo-fiziologice, biomecanice şi medicale. Pentru ca să dobindească aceste 
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cunoştinţe, studentul trebuie să posede un set de abilităţi asimilate în procesul educaţional, cum 

ar fi: 

• lectura conştientă, înţelegerea textelor, a literaturii de spacialitate şi documentelor; 

• analiza critică şi sinteza lecturilor; 

• deosebirea dintre general şi particular; 

• formarea unei atitudini critice asupra domeniului reabilitării fizice în neurorecuperare. 

Pornind de la ideea că profesorul trebuie să se bucure de autonomie în organizarea 

demersului didactic bazîndu-se pe principiile de responsabilitate şi profesionalism, ne vom limita 

doar la cîteva recomandări. În funcţie de preferinţele şi experienţele didactice ale profesorului în 

proiectarea şi organizarea demersului didactic primar, recomandăm utilizarea în procesul de 

organizare didactică atît a cadrului tradiţional, cît şi a celui recent, în speţă, cadrul Evocare–

Realizare a sensului–Reflecţie– Extindere (ERRE) 

Un important aspect al strategiilor educaţionale este învăţarea autonomă, ce 

desemnează un proces de achiziţionare a experienţei cognitive noi şi de formare a competenţelor 

de învăţare a studentului, care devine un posesor de cunoştinţe şi participant activ al procesului 

de învăţare. Cadrele didactice se vor baza pe principiile învăţării autonome, printre care se 

numără: stimularea şi formarea spiritului activ şi de iniţiativă; selectarea materialului aplicativ în 

invăţarea autonomă; exersarea continuă; axarea pe motivarea individului; depăşirea sau evitarea 

situaţiilor de conflict şi stabilirea căilor de soluţionare a acestora; cultivarea toleranţei şi stimei 

faţă de alţii; respectarea aspectului teleologic drept factor motivator al invăţării. 

Un imperativ al societăţii contemporane este utilizarea strategiilor didactice interactive. 

Procesul educaţional conceput într-un format interactiv presupune o simbioză organică a 

metodelor şi procedeelor de lucru în grup cu cele individuale pentru obţinerea finalităţilor 

scontate. Interacţiunea corectă dintre profesori şi student, precum şi dintre student şi student, 

realizată corect, permite realizarea unei proporţii optime între învăţare şi aplicare, contribuind în 

mod substanţial la transformarea studentului într-un subiect activ al procesului educaţional. Este 

important ca profesorul, în procesul de selectare a strategiilor didactice, să ţină cont de teoria 

inteligenţelor multiple şi în această ordine de idei să folosească atît metode reflexive, cit şi 

dinamice, în special studii de caz, simulări de situaţii reale, jocul de rol etc. Numai în felul 

acesta, profesorul va reuşi să realizeze un demers didactic calitativ în corespundere cu profilul şi 

particularităţile individuale ale studenţilor. 

 

8.Sugestii de organizare a activițății individuale: 

 Teme de referat pentru activitatea individuală a studentului: 

1. Etapele de evoluție ontogenetică a mișcărilor la om; 

2. Caracteristica morfofuncțională a sistemului osos în efort fizic; 

3. Caracteristica morfofuncțională a sistemului articular în efort fizic; 

4. Caracteristica morfofuncțională a sistemului muscular în efost fizic; 

5. Morfologia articulațiilor coloanei vertebrale; 

6. Morfologia articulațiilor membrului superior; 

7. Morfologia articulațiilor membrului inferior; 

8. Morfologia și caracteristica cutiei toracice; 

9. Devierile patologice ale coloanei; 

10. Devierile patologice ale articulațiilor membrului superior; 

11. Devierile patologice ale articulațiilor membrului inferior; 
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12. Devierile patologice ale cutiei toracice; 

13. Ținuta și tipul constituțional; 

14. Pozițiile și postura. 

15. Sindromul monoarticular. 

16. Osteomielita și osteoporoza. 

17. Mialgia, atrofia musculară. 

18. Guta, semnele clinice. 

 

 Referat/proiect de cercetare 

 

Structura Strategii de realizare 

Termen 

de 

prezentare 

1. Foaie de titlu (Anexa 1) 

2. Cuprins 

3. Introducere (expusă pe 0,5-1 pagini), care 

se va referi la: 

3.1.Actualitatea şi importanţa temei (expuse 

succint într-un aliniat); 

3.2.Scopul (oglindeşte sensul studiului, ţelul 

urmărit) şi obiectivele concrete ale studiului 

(care desemnează  rezultatele scontate în 

urma analizelor, calculelor, soluţionării 

problemelor teoretice, metodologice); 

3.4.Metodologia de lucru aplicată, care 

cuprinde: 

a) baza informaţională/ analiza literaturii de 

specialitate (cadrul legislativ şi normativ, 

surse metodologice, monografice, lucrări 

ştiinţifice, baze de date statistice, etc.) 

b) metodele de evluare si recuperare utilizate; 

4. . Concluzii şi recomandări (~1pagini). În 

acest compartiment se formulează concluzii şi 

se înaintează unele recomandări referitor la 

problemele  evidenţiate. 

5. . Referinţe la sursele bibliografice, citate 

în textul de bază al referatului, perfectate în 

modul corespunzător, nu  mai puţin de 5 

surse. 

6. ANEXE 

1. Alegerea temei 

2. Studiul Bibliografic 

3. Delimitarea ariei de studiu. 

4. Formularea obiectivelor. 

5. Selectarea metodologiei 

necesare pentru studiu 

(lecturarea,observarea, analiza de 

document, etc.); 

6.Analiza şi procesarea 

informaţiei; 

7.Redactarea conţinutului 

conform normelor de redactare în 

vigoare şi perfectarea propriu-zisă 

a tezei; 

8.Prezentarea produsului şi 

susţinerea lui în termenele 

stabilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel puţin 

cu 1 

săptămâna 

până la 

încheierea 

semestrului 
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 Organizarea lucrului individual 

Descriptori de performanţă şi criteriile de evaluare a portofoliului/referatului/tezei de curs 

Criterii de evaluare 
Descriptori de performanţă 

9-10 7-8 5-6 

1. Structura 

portofoliului/ 

referatului 

Respectă părţile 

componente ale 

portofoliului/ 

referatului 

Respectă toate părţile 

componente, dar una din 

ele nu este realizată 

conform strategiilor de 

realizare 

Una din părţile 

componente 

lipseşte 

2. Corespunderea 

temei portofoliului/ 

referatului cu 

esenţa materialului 

analizat şi 

prezentat în 

produsul final 

corespunde integral corespunde în mare parte corespunde esenţei 

parţial 

3. Procesarea şi 

analiza informaţiei 

teoretice şi practice 

Se dă o apreciere 

stării actuale a 

obiectului cercetat, 

cu constatarea 

avantajelor, 

dezavantajelor, 

situaţiilor dificile, 

impedimentelor, în 

dezvoltarea şi 

funcţionarea 

subiectului cercetat 

Se dă o apreciere stării 

actuale a obiectului 

cercetat, dar cu constatări 

generale privind 

dezvoltarea şi funcţionarea 

subiectului studiat 

Este generală fără a 

implicarea critică, 

interpretativă a 

autorului 

4.Completitudinea 

şi corectitudinea 

scrierii surselor 

bibliografice, 

citarea 

Este destul de 

consistentă, mai mult 

de 7- 10 surse; 

citarea este corectă 

Este suficientă, conţine 

între 5 -6  surse; 

citarea este parţial corectă 

Este parţială, până 

la 5 surse; 

lipseşte citarea 

5.  Respectarea 

cerinţelor tehnice 

faţă de redactarea 

portofoliului/refera

tului 

Sunt respectate 

integral 

Sunt respectate parţial Cu derogări 

însemnate de la 

cerinţele de 

redactare 

6.  Prezentarea 

produsului şi 

susţinerea lui în 

termenele stabilite 

A relatat succint 

despre toate 

rezultatele cercetării 

efectuate. 

A prezentat în 

termenele stabilite 

referatul/portofoliul 

A relatat succint despre 

toate rezultatele cercetării 

efectuate. 

A prezentat 

referatul/portofoliul cu 

întârziere 

A relatat evaziv 

despre rezultatele 

cercetării efectuate. 

A prezentat 

referatul/portofoliul 

cu întârziere 
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9. Stratejii de evaluare 

      Evaluarea este o componentă organică a procesului de învăţare care, paralel cu predarea şi 

învăţarea, constituie cel de-al treilea element major al educaţiei. Ea reprezintă o operaţie de 

valorificare a procesului didactic, defineşte activităţile educaţionale, determină eficienţa şi 

nivelul activităţilor de predare–invăţare. Evaluarea trebuie să se realizeze ca un proces continuu 

şi formativ al educaţiei. Pentru a realiza o evaluare obiectivă, profesorii trebuie să prezinte cu 

claritate rezultatele pe care urmează să le atingă studenţii. 

      Evaluarea autentică presupune demonstrarea cunoştinţelor prin vorbire, scris, comportament 

şi acţiuni. Pentru a realiza o astfel de evaluare, profesorul va avea în calcul corespondenţa dintre 

conţinuturi, strategiile didactice utilizate şi modul de apreciere a rezultatelor învăţării. 

Complexitatea evaluării la disciplina Kinetoterapia in Neurorecuperare constă în faptul că o 

bună parte a sugestiilor de conţinuturi au esenţă problematică, de aici iminenta necesitate de a 

avea la dispoziţie instrumente de evaluare eficiente care ar permite o evaluare obiectivă a 

abilităţilor şi atitudinilor studenţilor. 

      În activitatea educaţională evaluarea este o acţiune de cunoaştere, care presupune colectarea 

datelor, prelucrarea şi interpretarea lor. Astfel, evaluarea parcurge următoarele etape: 

       • proiectarea evaluării, care înseamnă stabilirea obiectivelor acesteia, a procedeelor şi 

instrumentelor folosite, a baremelor de corectare-notare şi descriptorilor de performanţă, a 

timpului destinat pregătirii evaluării şi activităţii propriu-zise; 

      • măsurarea rezultatelor instruirii prin mijloacele şi procedeele preconizate, care trebuie să 

fie adecvate scopului urmărit; 

      •  aprecierea şi interpretarea rezultatelor pe baza criteriilor preconizate; 

      • adoptarea unor decizii educaţionale în funcţie de concluziile formulate în urma evaluării. 

În procesul educaţional se vor evalua rezultate, cunoştinţe, competenţe, procese 

conform raportului dintre obiectivele proiectate şi succesele obţinute de studenţi. În cadrul orelor 

la disciplina Kinetoterapia în Neurorecuperare, evaluarea va indeplini mai multe funcţii, printre 

care: 

      • funcţia de evidenţă şi control a activităţii didactice; 

      • funcţia prognostică, care permite luarea unor decizii ulterioare; 

      • funcţia formativă, care este rezultantă a inţelegerii de către evaluaţi a nivelului la care se 

află in momentul evaluării; 

      • funcţia motivaţională, care stimulează activitatea de invăţare. 

Pe parcursul semestrului studenţii trebuie să răspundă toate temele prevăzute la prelegeri care pot 

fi însumate în trei evaluări curente. Media evaluărilor curente constituie 60% din nota finală. 

      Evaluarea cunoştinţelor pe parcursul anului de învăţământ se apreciază cu note de la 10 

la 1, după cum urmează: 

 Nota 10 sau „excelent” (echivalent ECTS-A) va fi acordată pentru însuşirea a 96-100% 

din material; 

 Nota 9 sau „foarte bine” (echivalent ECTS-B) va fi acordată pentru însuşirea a 86-95% 

din material; 

 Nota 8 sau „bine” (echivalent ECTS-C) va fi acordată pentru însuşirea 76-85% din 

material; 

 Notele 6 şi 7 sau „satisfăcător” (echivalent ECTS-D) vor fi acordate pentru însuşirea a 56 

- 65% şi 65-75% din material; 



14 

 

 Nota 5 sau „slab” (echivalent ECTS-E) va fi acordată pentru însuşirea 46-55% din 

material; 

 Notele 3 şi 4 (echivalent ECTS-FX) vor fi acordate pentru însuşirea a 23-35% şi 

respectiv 36-40% din material; 

 Notele 1 şi 2 sau „nesatisfăcător” (echivalent ECTS-F) vor fi acordate pentru însuşirea a 

0- 25% din material; 

Notele de la “5 ” până la “10”, obţinute în rezultatul evaluări unităţi de curs, permit obţinerea 

creditelor alocate acestora, conform Planului de învăţământ. 

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca „nu s-a prezentat” şi se 

echivalează cu calificativul „0” (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate (reexaminări) 

ale examenului nepromovat. 

 

 

                                          Model de test pentru evaluarea curentă: 

 

                                     Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

                                                   Test pentru evaluarea curentă 

 

Pentru evaluarea curentă (scris)       APROB 

La disciplina: “Anatomia funcţională”                                                     Şef catedră, dr.conf. 

Anul II                                                                                                       Erhan E.. ________ 

 

 

Varianta I 

 

1. Identificaţi locul de producere a mişcărilor de contranutaţie.                            ..............5 p. 

2. Definiţi noţiunea de plan medial şi axă longitudinală.                                       ..............5 p. 

3. Definiţi noţiunea de deprinderi motorii complexe.                                            ...............5 p. 

4. Identificaţi mobilitatea articulară ca factor intern de mişcare.                           .............10 p. 

5. Descrieţi caracteristicile cartilajului şi ligamentelor articulare.                         .............10 p. 

6. Aplicaţi rolul meniscului articular.                                                                     .............10 p. 

7. Enumeraţi rolul tricepsului gambei în faza mersului.                                         .............15 p. 

8. Analizaţi mişcarea de extensie-flexie a coloanei vertebrale.                              .............20 p. 

9. Enumeraţi forţele interna ale mecanismelor de locomoţie (descrieţi acţiunea impulsului 

nervos).                                                                                                                .............20 p. 

Barem de notare: 

96-100 p.– „10”                                                      33-50 p. – „5” 

86-95 p.  – „9”                                                        25-32 p. – „4” 

76-85 p.  – „8”                                                        15-24 p. – „3” 

66-75 p.  – „7”                                                        14 p.      – „2” 

51-65 p.  – „6” 

 

                                                                                                              Întocmit: Dorgan Victoria 
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                                                                                                                                            ANEXA 1 

                                                                    CHESTIONAR 

                                              de sustinerea examenului la disciplina 

                                  ANATOMIA  FUNCŢIONALĂ ȘI SEMIOLOGIE 

 

         1. Definiţia şi conţinutul  anatomiei funcţionale. Corpul  uman ca un tot unitar. 

2. Poziţia anatomică  a corpului. Plane, axe. 

3. Caracteristica morfo-funcţională a osului (structura, clasificarea, proprietăţile). 

4. Caracteristica morfo-funcţională  a muşchiului  (structura, clasificarea, proprietăţile). 

5. Mecanizmele generale ale locomoţiei. 

6. Fortele  interni  de locomoţie. 

7. Fortele  interni: caracteristica impulsului nervos. 

8. Sancronizarea acţiunii muşchilor. Clasificarea mişcărilor. 

9. Mobilitatea  articulară. Cuplurile şi lanţurile cinematece. 

10. Fortele externe,caracteristica 

11. Deprinderele motorii complexe. 

12. Articulaţia capului, mişcările şi muşchii ce participă. 

13. Dinamica coloanei vertebrale: articulaţiile şi muşchii. 

14. Dinamica toracelui: articulaţiile şi muşchii. 

15. Dinamica articulaţiei centurei scapulare ( articulaţiile şi funcţia muşchilor) 

16. Dinamica  articulaţiei umărului (articulaţia şi funcţia muşchilor). 

17. Dinamica articulaţiei cotului (articulaţiile şi funcţia muşchilor). 

18. Dinamica articulaţiei mînii (muşchii, articulaţi). 

19. Dinamica articulaţiei bazinului. 

20. Dinamica articulaţiei  coxofemorale (articulaţia şi muşchii). 

21. Dinamica acticulatiei genunchiului 

22. Dinamica articulaţiei  piciorului. 

23. Fazele  mersului. Muşchii  ce participă în fazele  mersului. 

24. Poziţia ortostatică bipedă. 

25. Tinuta.Caracterul cunstitutional. 

26. Semiologia țesutului osos. 

27. Semiologia articulațiilor. 

28. Semiologia mușchilor striați. 

29. Analiza și caracteristica postu 
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ANEXA 2 

Model foaie de titlu  pentru referat/portofoliu 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT   

(font 14, Bold, centered) 

 

FACULTATEA DE PEDAGOGIE (font 14, Bold, centered) 

CATEDRA DE MEDICINĂ SPORTIVĂ 

                    

NUMELE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered) 

 

TITLUL REFERATULUI/PORTOFOLIULUI (font 16, Bold, centered) 

 

 

 

 

 

Autorul:    

 

         Conducător ştiinţific:     _____________  

Numele, prenumele, gradul ştiinţific  

                                                          

 

 

 



19 

 

CHIŞINĂU 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 

Exemplu de test de evaluare finală 
 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

EXAMEN DE CAPACITATE 

Aprobat: Şef catedră _______________dr., conf. univ., E.Erhan 

BILETUL DE EXAMINARE Nr._1_ 

Disciplina de studiu: Anatomia funcțională și semiologia                                                         

Nume/ prenume______________________ 

Facultatea: Kinetoterapie                                                                                                  

Grupa:____________ 

SUBIECTUL 1. Toracele 

1.1. Caracterizaţi tipul constituționoa 3 puncte 

1.2. Indicaţi articulaţiile și mușchii toracelui 5 puncte 

1.3. Explicați dinamica toracelui 7 puncte 

SUBIECTUL 2. Gamba 

2.1. Caracterizaţi deprinderele motorii 3 puncte 

2.2. Indicaţi articulaţiile și mușchii gambei. 5 puncte 

2.3. Explicați dinamica coapsei 7 puncte 

SUBIECTUL 3. Mecanismele de locomoție 

3.1. Enumeraţi forțele externe. 3 puncte 

3.2. Caracterizaţi  contracția musculară 7 puncte 

 

Punctajul 16-20 21-25 26-30 30-33 34-37 38-40 

Nota 5 6 7 8 9 10 
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Examinator:   ______________ Dorgan Victoria 


