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SUMAR PROIECT
Necesitatea acestui program este explicata de schimbarile care au avut loc in Romania in ultimii ani cu impact puternic asupra
diverselor structuri organizatorice, inclusiv medicale si educationale, necesitatnd noi sisteme educationale si abilitati in
procesul de instruire.
Proiectul prezent este un proiect de plasament avand ca scop specific imbunatatirea aptitudinilor si abilitatilor
practice ale studentilor de la kinetoterapie, oferindu-le posibilitatea de a-si imbunatati cunoistintele la standarde
europene. Trebuie avut in vedere ca aceasta profesie este nou aparuta pe piata muncii si din acest motiv in Romania
exista outine locuri unde acesti studenti sa isi dezvolte abilitatile practice specifice.
In acelasi timp multe institutii ca spitale, camine pentru copii cu disabilitati, statiuni balneo-climaterice si chiar
scoli au manifestat un interes deosebit in crearea de noi locuri de munca pentru persoanele implicate in programe
de profilaxie si recuperare a deficientelor fizice sau a diverselor patologii.
Astfel proiectul se adreseaza necesitatilor crescute ale societatii in ceea ce priveste profilaxia si recuperarea in
domenii variate ca sanatate, sport, persoane cu disabilitati.
Beneficiarii proiectului sunt 13 studenti la kinetoterapie in ultimii ani de studiu, ale caror activitati si intrese se
inscriu in aria descrisa anterior, iar potentialii utilizatori ai rezultatelor proiectelor sunt organizatiile din domeniu.
Parteneriatul include Universitatea din Craiova si 2 spitale importante, o agentie de turism pentru promovarea
turismului balnear si institutii specializate din Grecia, Anglia si Belgia.

Obiectivele majore ale proiectului pot fi sintetizate astfel:
- oferirea de raspunsuri la cerintele actuale ale societatii in domeniul kinetoterapiei
- dezvoltarea unor abilitati practice prin realizarea unor stagii practice in cadrul plasamentelor in institutii
de specialitate din cadrul tarilor cu un sistem rofesional bine organizat in kinetoterapie si turism terapeutic
- achizitionarea de noi cunostinte in domeniul echipamentelor si tehnologiilor de ultima ora in scopul
adaptarii informatiei la conditiile specifice din tara si oferirea de noi cai pentru pregatirea specifica;
- oferirea de noi posibilitati de angajare in concordanta cu interestul exprimat de diversele institutii.
Intentionam sa sprijinim initiativa infiintarii de noi locuri de munca in cdrul scolilor normale, avand in
vedere numarul crescut de copii cu deficiente fizice minore ce pot fi corectate prin exercitiu fizic aplicat
precoce
- oferirea de informatii privind satiunile balneo-climaterice din Romania ce pot fi valorificate activ de
institutiile gazda
- dezvoltarea unor parteneriate internationale de lungga durata ce ne vor ajuta la realizarea unui Centru de
Studii Postuniversitare, diseminarea informatiei si mbunatatirea impactului proiectului pe piata muncii,
valorificarea potentilalului balneo-climateric romanesc
- imbunatatira competentelor lingvistice.
In cadrul proiectului se vor desfasura urmatoarele activitati:
1. selectionarea participantilor
2. pregatire pedagogica, lingvistica si culturala inaintea deplasarii; cursuri multidisciplinare in kinetoterapie
in sistem de invatare la distanta
3. plasamente in Belgia, Grecia si Anglia. Programul de pregatirea va consta in activitati practice 6 ore/zi
timp de 3 luni, urmarind un plan prestabilit ce va permite rotatia studentilor in diverse departamente.
4. examinari finale, realizarea raportului final
5. prezentarea rezultatelor pe pagina WEB a Universitatii din Craiova
Proiectul prezent reprezinta o prima faza in crearea unui Centru de pregatire pentru oferirea unor servicii
medicale, profilactice si de recuperare

Organizatii partenere:
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
SPITALUL JUDETEAN NR.1 CRAIOVA
CLINICA NEUROPSIHIATRIE SPITAL NR.4 CRAIOVA
AGENTIA DE TURISM ALFA & OMEGA CRAIOVA
HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN KORTRIJK, BELGIUM
CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AND VOCATIONAL TRAINING
PYXIDA, GREECE
TOTNES EUROPEAN SCHOOL, UK
REALIZĂRI - PREZENTARE GENERALĂ
Pentru studenti realizarile aduse de participarea in acest proiect au constat in
imbunatatirea cunostiintelor de limba si de specialitate. Studentii au lucrat efectiv toata aceasta
perioada in spital, acumuland un important numar de cunostiinte practice. Pe langa aspectele
cantitative ale problemei trebuie subliniate si cele calitative privin calitatea instruirii practice,
fiecare student avand un indrumator individual si accesul la aparatura si tehnici noi.
Pentru Universitatea din Craiova si partenerii interni realizarile au constat in
posibilitatea stabilirii de contacte cu partenerii implicati in proiect, posibiliatea prelungiri si
imbunatatirii relatiilor, imbunatatirea pregatirii viitorilor specialisti
Pentru partenerii straini acest program a permis o mai buna cunoastere a
Romaniei sub aspectul calitatii pregatirii universitare, studentii fiind cotati la cele mai inalte
nivele din acest punct de vedere. De asemenea unii din parteneri (Belgia) au fost interesati de
stabilirea unui contact permanent cu universitatea noastra in scopul dezvoltarii unor proiecte
viitoare ce includ si potentialul balneoclimateric al Romaniei.

REZULTATE OBŢINUTE DE BENEFICIARI
-

-

Studentii beneficiari ai programului si-au imbunatatit atat competenţele profesionale cat
si competentele lingvistice privind limba engleza. Acest fapt este demonstrat atat de
evaluarile organizatiilor gazda cat si de rapoartele individuale de stagiu.
Conform rapoartelor individuale de stagiu acest stagiu i-a ajutat in primul rand pe
studenti sa testeze nivelul teoretic cu cel practic.
Studentii afirma ca in Romania si-au insusit o baza serioasa de cunostiinte teoretice, dar
din pacate au beneficiat de prea putina practica, stagiul fiind binevenit sub acest aspect
deoarece a constat 90% din aplicatii practice
Studentii si-au îmbogăţit cunoştinţele în domeniul de activitate deoarece au invatat o
serie de metode noi de recuperare, au avut acces la operatii si aparatura de ultima ora.
Datorita conditiilor specifice de munca si viata, diferite de cele din Romania, au învăţat
să lucreze într-un cadru cultural străin, îmbunătăţindu-si astfel competenţele
interculturale si lingvistice.
Studentii au avut posibilitatea de a vedea si lucra efectiv in sectii, sali si cu dotari care nu
exista in dotarile spitalelor din Craiova.
Stagiul a contribuit la realizarea unei noi perspective asupra meseriei. In acest sens citez
din afirmatiile studentilor: „De asemenea am avut posibilitatea sa asist la prima operatie
din viata mea si anume o totala proteza de genunchi care m-a ajutat sa inteleg importanta
tratamentului recuperatoriu post operatoriu Am asistat si la doua operatii pe cord, aceasta
ajutandu-ma sa aprofundez foarte multe notiuni de anatomie si fiziologie umana, precum
si recuperarea necesara dupa o astfel de operatie, avand in vedere faptul ca am avut
ocazia sa urmaresc evolutia acestor doua paciente pe parcursul intregii saptamani. Astfel
am ajuns si sa privesc aceasta meserie dintr-o noua perspectiva”; „Aceste trei luni de
stagiu m-au ajutat sa inteleg ce inseamna in adevaratul sens al cuvantului kinetoterapie,
m-au ajutat sa pun in practica notiunile de teorie, sa-mi imbogatesc cunostintele in
domeniul meu de activitate, sa invat sa lucrez intr-un cadru cultural strain, sa-mi
imbogatesc cunostintele de limba engleza, sa cunosc kinetoterapeuti dintr-o tara in care
aceasta meserie este promovata de mult mai mult timp decat la noi in tara. Si nu in
ultimul rand consider ca acest stagiu imi va mari sansele de angajare datorita experientei
castigate dar si datorita noii perspective pe care mi-a deschis-o in legatura cu meseria
mea”.

.
-

Speram ca, datorita cunostiintelor acumulate si necesitatilor exprimate de catre diversele
spitale si case de sanatate, beneficiarii vor determina scoaterea de noi posturi la concurs,
contribuind astfel la promovarea integrării pe piaţa muncii

