




Ce îţi oferim?
 oportunitatea studierii profunde a domeniului sportului, 

kinetoterapiei şi a motricităţii speciale;
 şansa colaborării cu instituţiile de profil din ţară şi de peste 

hotare;
 cursuri teoretice, laboratoare şi seminarii practice;
 şansa de a interacţiona cu cadre didactice tinere, dinamice, foarte 

bine pregătite;
 posibilitatea participării la conferinţe studenţeşti atât din ţară, 

cât şi de peste hotare;
 oportunitatea de a fi membru al laboratorului ştiinţific 

studenţesc;
 şansa de a obţine rezultate notabile, pentru a deveni un bun 

profesionist.



Oferte educaţionale în cadrul 
catedrei medicina sportivă:

Ciclul I – studii superioare de licenţă; învăţământ cu 
frecvenţă la zi; durata studiilor - 4 ani

 Anatomia aparatului locomotor

 Anatomia funcţională şi semiologia

 Splanhnologia şi morfologia sportivă

 Fiziologia umană

 Ergofiziologia

 Biochimia 

 Medicina sportivă

 Medicina extremală

 Igiena educaţiei fizice şi a sportului



Oferte educaţionale, ciclul II:
Studii superioare de masterat; 

specialitatea  Tehnologii medico-biologice în sport, 
durata studiilor – 1,5 ani pentru absolvenţii Facultăţii de Kinetoterapie 

şi 2 ani – absolvenţii altor instituţii superioare de învăţământ
 Anatomia funcţională
 Fiziologia vârstelor
 Fiziologia exerciţiului fizic
 Kinetoterapia în medicina sportivă
 Selecţia medico-biologică în sport
 Biochimia efortului sportiv
 Maladiile profesionale în activităţile sportive
 Traumatologia sportivă
 Refacerea sportivă
 Nutriţia sportivă şi aditivii ergogenici
 Dopajul
 Farmacologia sportivă
 Alternativa fitoterapeutică în activităţile sportive



Secretul succesului constă în 
a vrea să cîştigi



LUPTĂM PENTRU UN SPORT CURAT



Experinţa îi învaţă doar pe cei 
care vor s-o facă



Învăţat este omul care nu termină 
niciodată de învăţat



SPORTIVII DE PERFORMANŢĂ SUNT 
GLADIATORII ZILELOR NOASTRE





O şcoală bună rumegă gîndirea altora





A CUNOAŞTE NU ESTE SUFICIENT, 
TREBUIE SĂ APLICI



Să înveţi fără să gîndeşti este fără sens,
să gîndeşti fără să înveţi este periculos



Transpiraţie+Sacrificiu=Succes



O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu, 
trebuie de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti

prin practica ce ai învăţat



SĂ ÎNVEŢI PENTRU TINE,
DAR SĂ ŞTII PENTRU TOŢI



Voinţa de a cîştiga este importantă, 
dar să te pregăteşti este vital







PREŢUL SUCCESULUI ESTE MUNCA GREA



A FI PREGĂTIT E JUMĂTATE DIN VICTORIE



Alegeţi obiective mari şi nu te opri pînă 
cînd nu ajungi să le îndeplineşti



Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi 



Învăţătura îl face pe om întreg,
iar discuţiile pregătit



Ce obţii după finisarea studiilor?
 vei sprijini persoanele sportive pentru a-şi reveni cât mai 

repede cu putinţă după un efort de înaltă intensitate;
 vei putea interveni cu succes în programele de recuperare;
 vei putea evalua starea pacientului în ceea ce priveşte 

puterea musculară şi gradul de flexibilitate;
 vei interveni în tratarea pacienţilor, în special a celora care 

au avut de suferit accidente sau intervenţii chirurgicale;
 vei cunoaşte scheme de tratament bazate pe o suită de 

exerciţii rezultate din numeroase studii de cercetări 
medicale;

 vei putea oferi sfaturi pacienţilor pentru ca aceştia să îşi 
menţină sănătatea prin mişcare şi activitate fizică continuă.



UNDE TE VEI ANGAJA?
 Instituţii medicale (kinetoterapeut)

 Centre balneare de asanare şi odihnă

 Centre fitness (instructor sportiv)

 Federaţii sportive (antrenor, kinetoterapeut)

 Instituţii de învăţământ (ca profesor, instructor 
sportiv)



DE CE TREBUIE SĂ-ŢI FACI STUDIILE 
LA NOI?

Pentru că doar aici vei găsi:

 Profesionalism

 Învăţământ de calitate

 Accesibilitate

 Exclusivitate

 Dotare

 Perspectivă



VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
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