
                                                                   

                                                           

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR DE KINEOTERAPIE 
 
In perioada 01.09-15.09.2013 au loc inscrierile pentru cursul postuniversitar: 

APLICATII ALE MASAJULUI IN STATIUNI BALNOEOCLIMATER ICE. 
 

Pentru anul universitar 2012-2013 cursurile se desfasoara in cadrul proiectului  LLP-
LdV-ToI-2011-RO-022 e- TRAINING FOR WELLNESS IN SPA SERVICES/ e-

TRAWELSPA si vor fi GRATUITE  
  
Cursul totalizeaza 340 de ore, va  fi creditate cu 40 credite transferabile de catre MCTS si se 
vor desfasura on line. Cursurile sunt disponibile in romana si engleza.  
Pentru cei care doresc obtinerea diplomei de absolvire, inscrierile se fac pe web site-ul 
proiectului http://etrawelspa.upit.ro/ si pe baza de dosar (depus la Departamentul de Medicina 
Sportiva si Kinetoterapie, persoana de contact d-na Aurora Beldiman)  
 Este posibila si inscrierea on line pe platformă (pentru vizualizarea cursurilor si parcurgerea 
lor) fără obtinerea diplomei de absolvire. 
Dosarul de înscriere cuprinde următoarele acte:  
� Carte de identitate                                                                                                      COPIE 
� Certificat de nastere                                                                                      COPIE LEGALIZATĂ 
� Certificat de căsătorie (dacă e cazul)                                                            COPIE LEGALIZATĂ 
� Diplomă de licentă / adeverintă                                                                    COPIE LEGALIZATĂ 
� Foaie matricolă/supliment la diplomă                                                          COPIE LEGALIZATĂ 
� Diplomă de bacalaureat                                                                                COPIE LEGALIZATĂ 
� Foaie matricolă                                                                                             COPIE LEGALIZAT Ă 
� fisă de înscriere (formularul se obtine de la Facultate) 
 
Notă: pentru obtinerea diplomei de absolvire cursantii trebuie: 

- Să fie absolventi ai specializării Kinetoterapie / Kinetoterapie si Motricitate Specială 
/ Balneofiziokinetoterapie sau Fiziokinetoterapie / absolventi cursuri de reconversie 
profesională în domeniu; 
-Să depună dosarul cu actele solicitate la sediul Universitătii din Pitesti, respectiv 
Universitătii din Craiova  

 
* Cursul postuniversitar ”Aplicatii ale hidrokinetoterapiei în statiuni balneoclimaterice” face 
parte din proiectul Leonardo da Vinci cu titlul „e-Training for Wellness in SPA Services / e-
TRAWELSPA” LLP-LdV-ToI-2011-RO-022/2011-1-RO1-LEO05-15314, finantat de 
Comisia Europeană. 
* Costurile stagiului practic în statiuni balneoclimaterice nu vor fi acoperite de proiect. 
Universitatea din Pitesti si Universitatea din Craiova organizează în perioada 25.11. – 
01.12.2013 în statiunea balneoclimaterică Călimănesti – Căciulata activitatea practică 
pentru cursantii programului  postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă 
“Aplicatii ale hidrokinetoterapiei în statiuni balneoclimaterice”. Cazare: hotel Perla Oltului. 


