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Godorozea M., dr., conf. univ.
1.

Recuperarea kinetoterapeutică a pacienţilor după fractură de cot.

2.

Kinetoprofilaxia atitudinilor scoliotice la sportivi.

3.

Masajul transversal profund Cyriax în recuperarea sportivilor.

4.

Recuperarea traumatismelor de la nivelul membrelor inferioare prin program de

exerciţii adaptate.
5.

Recuperarea traumatismelor de la nivelul membrelor superioare prin program de

exerciţii adaptate.
6.

Kinetoterapia în recuperarea sportivilor cu leziuni de menisc.

7.

Kinetoterapia în recuperarea durerilor cronice ale coloanei cervicale.

8.

Masajul în genunchiul posttraumatic la sportivi.

9.

Recuperarea funcţională a gleznei la jucătorii de volei.

10.

Afecţiuni cronice şi sechele ale macro sau microtraumatismelor la sportivi.

11.

Recuperarea funţională a umărului specific j ocului de volei.

12.

Recuperarea

kinetoterapeutică

în

entorsa

de

genunchi

de

gradul

II la

baschetbolişti.
Agapii E., dr., conf. univ.
13.

Recuperarea kinetoterapeutică în durerile lombare j oase.

14.

Aplicaţiile masajului clasic şi terapeutic în sport.

15.

Kinetoterapia în recuperarea sportivului cu leziuni posttraumatice la nivelul

humerusului.
16.

Recuperarea traumatismelor din sport şi reintegrarea în activitaea sportivă .

17.

Kinetoterapia în recuperarea sportivilor cu epicondelită medială a humerusului.

18.

Kinetoterapia în

recuperarea

sportivilor cu instabilitate

posttraumatică

a

genunchiului.
19.

Kinetoterapia în recuperarea bursitei.

20.

Drenajul limfatic în recuperarea posttraumatică a sportivilor.

21.

Hidrokinetoterapia ca mijloc de recuperare a articulaţiilor scapulo-humerale.

22.

Коррекция мелкой моторики у детей с нарушением интеллекта.

23.

Recuperarea psihomotricităţii a copiilor cu autism.

24.

Utilizarea mijloacelor terapeutice în cadrul programelor de reabilitare a copiilor

cu retard motor.

25.

Rolul terapiei ocupaţionale în dezvoltarea kinestezică a preşcolarilor cu deficienţe

senzoriale.
Racu S., dr., conf. univ.
26.

Recuperarea hemiplegiei

spastice în

geriatrie

prin

aplicarea programului

kinetoterapeutic.
27.

Кинетотерапия при бронхиальной астмы.

28.

Kinetoterapia în dezvoltarea fizică a copiilor cu miopie.

29.

Кинетотерапия при травмах голеностопного сустава.

30.

Aplicaţiile

curentelor

metodice

neuroevolutive

în

programa

de

terapie

ocupaţională pentru promovarea orientării şi stabilităţii acţiunii motrice în activităţi psihomotrice
utilitare.
31.

Reeducarea mersului a pacienţilor cu parapareză inferioară după traumatisme

vertebro-medulare.
32.

Прогнозирование и реабилитация детей с нарушением осанки и начальные

формы сколиоза.
33.

Kinetoterapie în cadrul tratamentului complex al scoliozelor la elevii ce practică

34.

Снижение гиперактивности игровым методом у детей младшего школьного

sportul.

возраста.
35.

Corecţia dezvoltării psihomotore la copii cu autism.

36.

Corecţia echilibrului la copii cu infirmitate motorie infantilă.

37.

Dezvoltarea coordonării mişcărilor la copii la instituţiile preşcolare.

38.

Dezvoltarea psihomotricităţii la copii cu deficienţe vizuale.

39.

Прогнозирование возможностей формирования правильной осанки детей

школьного возраста.

Pascal O., dr., hab., prof. univ.
40.

Program de terapie ocupaţională la persoanele după accident vascular cerebral.

41.

Metode interactive în restabilirea echilibrului şi coordonării în recuperarea

pacienţilor după Accident Vascular Cerebral.
42.

Recuperarea kinetică a persoanelor după intervenţie chirurgicală de stabilizare

lombară cu maladii degenerativ distrofice.
43.

Оценка

позвоночника.

эффективности

физической

реабилитации

остеохондроза

44.

Использование средств биологической обратной связи в программе по

кинетотерапии у людей перенёсших мозговой инсульт с феноменом отталкивания.
45.

Формирование двигательных навыков у пациентов со спинномозговыми

травмами на базе программы кинетотерапии с поэтапным обучением.
46.

Reabilitarea cu ajutorul mijloacelor fizice în caz de combustii.

47.

Reabilitarea bolnavilor cu diabet zaharat.

48.

Recuperarea bolilor ce supraîncarcă mecanic sistemul toraco-pulmonar.

49.

Combinarea metodei Bobath cu Tehnici FNP în recuperarea persoanelor după

accident vascular cerebral.
50.

Kinetoterapia oboselii cronice la persoanele cu scleroză multiplă.
Misic O., dr., lector univ.

51.

Terapia ocupaţională- factor terapeutic la copii cu dereglări de vorbire.

52.

Kinetoterapia în traumele coloanei vertebrale - lombară.

53.

Kinetoterapia în traumele cotului.

54.

Recuperarea dereglărilor metabolice la mature.

55.

Particularităţile programului de recuperare în spondilartrita anchilozantă.

56.

Metodologia recuperării funcţionale în hipertensiunea arterial.

57.

Kinetoterapia în fracturile proximale ale humerusului.
Zavalişca A., dr., conf. univ.

58.

Recuperarea

fracturilor de

claviculă prin

metode

kinetoterapeutice

după

endoprotezare.
59.

Tendinţe contemporane în recuperarea genunchiului posttraumatic prin metode

kinetoterapeutice.
60.

Kinetoterapia în recuperarea rupturii tendonului Ahilian.

61.

Strategii moderne în reabilitarea pacientului cu artrită reumatoidă.

62.

Implementarea programelor model de recuperare kinetoterapeutică în procesul de

reabilitare a copiilor cu cifoze.
63.

Tendinţe noi în recuperarea copiilor cu lordoze prin programe direcţionate de

kinetoterapie.
64.

Combaterea obezităţii la elevii claselor primare prin metode complexe asociate cu

kinetoterapia.
65.

Strategii moderne de evaluare a dezvoltării fizice a elevilor claselor primare şi

modele de recuperare în contextul afecţiunilor coloanei vertebrale.
66.
10 ani.

Kinetoprofilaxia şi kinetoterapia afecţiunilor coloanei vertebrale la elevii de 7 -

67.

Reabilitarea persoanelor cu scolioză prin metode şi tehnici kinetoterapeutice.
Pogorleţchi A., dr., conf. univ.

68.

Кинетотерапияв комплексной реабилитации пациентов с бронхитом.

69.

Эффективность

применения

кинетотерапевтической

программы

реабилитации у пациентов с гипотонией.
70.

Применение кинетотерапии в комплексной реабилитации при оперативном

лечении инфаркта миокарда.
71.

Эффективность

применения

кинетотерапии

в

реабилитации

детей

с

дисплазией.
72.

Эффективность физической реабилитации пациентов с люмбалгией с

применением механотерапии.
73.

Комплексная реабилитация пациентов с цервикалгией.

74.

Изучение эффективности применения комплексной кинетотерапевтической

программы реабилитации при кифозе.
75.

Кинетотерапия при коксартрозе.

76.

Эффективность применения кинетопрофилактической программы во II

триместре беременности.
77.

Роль кинетотерапии в функциональной реабилитации кисти после травм.

78.

Кинетотерапия в реабилитации пациентов с гонартрозом.

79.

Кинетотерапия при эпикондилите.

80.

Кинетотерапия при нарушениях осанки с применением фитбол-гимнастики.

TEMATICA TEZELOR DE MASTER

Specialitatea : Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare
(90 Credite), (120 credite)
1.
Eficacitatea antrenamentului proprioreceptic în recuperarea funcţională a
persoanelor cu autoplastia ligamentului încrucişat anterior
2.
Rolul jocurilor mobile în dezvoltarea abilităţilor motrice la copii cu deficienţe
vizuale.
3.
Studiul privind combinarea şedinţelor de kinetoterapie cu şedinţele logopedice în
recuperarea persoanelor cu afazii după AVC.
4.
Rolul kinetoterapiei în recuperarea funcţională a copiilor cu tulburări de
coordonare centrală.
5.
Kinetoterapia în recuperarea funcţională a tulburărilor de statică determinată de
epifizita Scheuermann.
6.
Recuperarea dezvoltărilor fizice a copiilor cu dizabilităţi de intelect.
7.
Mijloacele tehnice de adaptare în terapia ocupaţională la persoanele după AVC.
8.
Diminuarea gradului de spasticitate la persoanele cu parapareză după traumatisme
vertebro-medulare prin programa de kinetoterapie bazată pe tehnic de stretching.
9.
Recuperarea paraleziei cerebrale infantile (forma spastică la copiii de vîrsta 3-5
ani).
10. Эффективность применения реабилитационной программы с применением
методов на основе БОС у пациентов с травмами коленного сустава.
11. Роль кинетотерапии в комплексной реабилитации пациентов с плече
лопаточным болевым синдромом.
12. Танцетерапия как средство кинетотерапии и кинетопрофилактики у женщин
среднего возраста.
13. Физическая реабилитация пациентов с грыжей диска в поясничном отделе
на функциональном этапе.

Specialitatea: Terapia manuală şi kinesiologie aplicativă
14. Aplicaţiile curentelor metodice neuroevolutive în programa de terapie
ocupaţională pentru promovarea orientării şi stabilităţii acţiunii motrice în activităţi psihomotrice
utilitare.
15. Combinarea terapiei manuale şi a metodei Schrot în programul de recuperare a
copiilor cu scolioză.
16. Terapia manuală în recuperarea posttraumatică a mîinii.
17. Reabilitarea copiilor cu sindrom spastic prin metode ale terapiei manuale şi
kinesiologiei aplicative.
18. Particularităţile terapiei manuale în recuperarea traumei patelei.
19. Kinesiologia aplicativă în reabilitarea sindromului vestibular.
20. Recuperarea hemiplegiei spastice la persoanele de vîrsta a treia.
21. Recuperarea traumelor de menisc prin metode ale terapiei manuale.

22.

Jocurile stabilografice computerizate în recuperarea persoanelor cu boala

Parkinson.
23.

Programul kinetoterapeutic şi periodizarea procesului recuperator la pacienţii

după traumatisme vertebro - medulare.
24.

Rolul jocurilor mobile în dezvoltarea abilităţilor motrice la copiii cu deficienţe

25.

Rolul terapiei manuale în recuperarea pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare.

26.

Recuperarea mersului în accidentele vasculare cerebrale prin terapie manuală.

27.

Metode şi limite de tratament în patologia reumatismală a genunchiului.

vizuale.

Specialitatea: Logopedie şi motricitate verbală
28.

Corectarea tulburărilor de limbaj (bâlbâiala) prin activităţi de terapie ocupaţională.

29.

Aspecte ale comunicării la copiii cu disabilităţi de intelect şi normă.

30.

Dezvoltarea unor competenţe de comunicare funcţională la elevul cu tulburări din

sindromul autist.
31.

Deficitul de atenţie (ADHD) şi tulburări de limbaj.

