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AVIZAT MECTS 
Universitatea din Craiova                                                                                                                                                                  
Facultatea de Educatie Fizica si  Sport/ Departamentul II- Kinetoterapie si Medicina Sportiva 
Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: Aplicatii ale hidrokinetoterapiei in statiunile balneoclimaterice 
Domeniul de licenta pe care se fundamentaza programul de studii: Kinetoterapie si motricitate speciala 
Forma de invatamant IF 
Calificarea universitara pe care se fundamenteaza programul de studii: Kinetoterapie şi motricitate specială Cod calificare RNCIS: L100010030  
Competente (conform cu Grila 1L – Descrierea programului de studii/ calificării prin competenţe profesionale şi transversale): C3.1 Identificarea conceptelor referitoare la 
evaluarea clienţilor şi la diagnoza nevoilor lor de intervenţie kinetoterapeutică(masj); C3.2 Explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de evaluare a nevoilor clienţilor prin 
aplicarea cunoştinţelor de bază; C3.5 Realizarea unor demersuri practice de evaluare şi diagnoză a nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică (masaj) ale clienţilor, cu validarea 
nevoilor de intervenţie identificate; C4.3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru realizarea de intervenţii kinetoterapeutice individualizate (masaj); C4.4 Alegerea şi 
utilizarea unor criterii de apreciere a calităţii soluţiilor posibile de intervenţie kinetoterapeutică  (masaj)în diverse contexte; C4.5 Realizarea unor programe de intervenţie 
kinetoterapeutică adaptate nevoilor clienţilor şi situaţiilor concrete de aplicare; C5.4 Descrierea limitelor utilizării tehnologiilor de intervenţie kinetoterapeutică, din perspectivă 
medicală, psihologică, economică, socială şi cultural; CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi 
deontologie profesională;CT2. Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor 
kinetoterapeutice;  

PLAN DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 
Valabil începând cu anul universitar 2012/2013 

 
Nr. 
crt. Titlul disciplinei 

Activit ăţi 
didactice Nr. 

credite 

Forma 
de 

evaluare   C AP 

1 Bazele teoretice ale 
hidrokinetoterapiei 

15 10 4 Ex 

2 
Bazele masajului in statiuni 
BCT 

15 10 4 Ex 

3 
Aplicatii ale electroterapiei in 
statiuni BCT 

15 15 4 Ex 

4 Disciplină opţională I 10 10 3 Cv 
5 Practică I - 20 2 VP 

6 
Hidroterapia aplicată în afecţiuni 
neurologice 
 

15 15 
4 

Ex 

7 
Hidroterapia aplicată în afectiuni 
pediatrice 

15 15 
4 

Ex 

8 

 
Aplicaţii ale hidroterapiei în 
afecţiuni respiratorii şi 
cardiovasculare. 
 

15 15 

 
4 

Ex 

9  

Aplicaţii ale hidroterapiei în 
afecţiuni  reumatismale, 
ortopedico-traumatice şi 
accidente sportive. 

15 15 

4 

Ex 

 Disciplină opţională II 10 10 3 Cv 
10 Practică II - 20 2 VP 

15 Practică pentru elaborarea 
proiectului de absolvire 

- 20 2 VP 

Total 300 ore  40 credite 7Ex+2Cv
+3VP 

Nota: Disciplina opţională se alege de către cursanţi şi responsabilul de program din următoarea listă: 
1. Caracterizarea statiunilor balneoclimaterice in Romania 
2.Aspecte organizatorice necesare practicii hidrokinetoterapiei  
3.Hidrokinetoterapia pentru categorii speciale de persoane 
4. Exercitii acvatice pentru promovarea stării de sănătate 


