PROPUNERI TEMATICA LUCRARI LICENTA/DIZERTATIE
KINETOTERAPIE 2017-2018

 Indrumator: Prof.univ.dr. Taina Avramescu
LICENTA
1. Rolul kinetoterapiei in recuperarea deficientelor posturale ale coloanei vertebrale
2. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea coxartrozei
3. Abordarea discopatiei lombare prin kinetoterapie
MASTER
1. Rolul kinetoterapiei in prevenirerea si recuperarea scoliozei
2. Rolul kinetoterapiei in prevenirerea si recuperarea cifozei
3. Rolul antrenamentului proprioceptiv la sportivi
 Indrumator: Prof.univ.dr. Mircea Dănoiu
LICENTA
1. Dimensiuni kinetoterapeutice in ameliorarea suferintei articulare din spondilartrita
MASTER
1. Sindromul de tunel carpian – posibilitati de recuperare si tratament conservator
2. Recuperarea articulaţiei umărului cu patologie reumatismala
3. Beneficiile interventiei de recuperare in tratamentul neuropatiei diabetice
4.Optimizarea miscarilor articulare prin kinetoterapie in fracturile de bazin
5.Endoprotezarea de sold- ameliorarea articulara prin kinetoterapie
6.Efectele kinetoterapiei in deficientele de postura la adulti.
 Indrumator: prof. univ.dr. Ligia Rusu
1. Kinetoterapia în nevralgia cervico brahială
2. Tehnici de crestere a fortei musculare a umărului
3. Refacerea stabilitătii genunchiului operat
4. Tehnici de kinetoterapie în reducerea spasticitătii
5. Refacerea controlului motor al genunchiului
6. Tulburările de statică vertebrală-cifoza
7. Antrenamentul mersului in hemiplegie
8. Eficienta kinetoterapiei în tratamentul umarului instabil
9. Kinetoterapia în durerea lombara joasa
10. Antrenamentul proprioceptiv in reabilitarea motorie
11. Incidenta si recuperarea microtraumatismelor musculare
12. Recuperarea tonusului muscular al membrului superior plegic
13. Refacerea staticii vertebrale a regiunii cervicale
14. Reabilitarea stabilitatii dinamice a soldului
15. Recuperarea echilibrului si mersului în scleroza multiplă
16. Recuperarea functională în parapareza spastică
17. Aportul kinetoterapiei in refacerea mobilitatii cotului
18. Eficienta kinetoterapiei în tendinitele cvadricipitale
19. Recuperarea coordonării în accidentele vasculare cerebrale
20. Evaluarea si recuperarea în paralizia cerebrală infantilă



Indrumator: prof. univ.dr. Mirela Vasilescu

1. Reeducarea prin mijloace kinetoterapeutice a pacientului obez cu disfunctie respiratorie
restrictiva.
2. Efectele utilizarii kinetoterapiei in disfunctiile respiratorii prin supraincarcarea sistemului
toraco-pulmonar.
3. Utilizarea mijloacelor kinetoterapeutice in readaptarea la efort a pacientului cu disfunctie
ventilatorie obstructiva.


Indrumator: conf. univ. dr. Eugenia Rosulescu

LICENȚA
1. Deviațiile coloanei vertebrale în paraliziile cerebrale infantile
2. Evaluarea şi recuperarea umărului dureros hemiplegic
3. Recuperarea fizical-kinetică în spondilozele cervicale şi nevralgia cervicobrahială
4. Recuperarea fizical-kinetică în sechelele posttraumatice ale genunchiului
5. Fizioterapia în combaterea sindromului spastic in paralizia cerebrală infantilă
6. Fizioterapia în herniile de disc lombare
7. Evaluarea și recuperarea fizical-kinetică în Maladia Scheuermann
8. Metodologia de evaluare și recuperare a schelelor postttraumatice a cotului
9. Metodologia programelor kinetice la adulți sedentari în vederea creșterii calității vieții
10. Rezultatele terapiei fizicale în recuperarea articulatiei coxofemurale
11. Metode de recuperare fizical-kinetice în sechelele posttraumatice de glezna
12. Evaluarea clinică și funcțională în poliartrita reumatoidă
13. Fizioterapia și masajul în coxartroză: rezultate terapeutice
14. Metode fizicale terapeutice în recuperarea sindromului cervical
15. Managementul recuperator in combaterea spasticității membrului superior în paralizia
cerebrală infantilă
16. Stretching-ul şi exerciţiile proprioceptive în entorsa de gleznă gradul II
DISERATII
1. Evaluarea și kinetoterapia membrului inferior în paralizia cerebrală infantilă
2. Recuperarea sindromului vertiginos și echilibrului în scleroza multiplă
3. Posibilitati de recuperare în osteocondropatia juvenilă Scheuermann
4. Eficiența terapiei de recuperare în patologia algofuncțională a cotului
5. Rezultatele recuperării în parapareza spastică la copil
6. Fizioterapia în recuperarea paraliziei de plex brahial la copilul mic
7. Reabilitarea tulburarilor comportamentale și de învațare în Distrofia Musculara Duchenne
8. Evaluarea interdisciplinară clinico-funcţională la pacientul cu scleroză multiplă
9. Efectele terapiei vestibulare în recuperarea locomoţiei şi echilibrului la pacientul cu SM
10. Fizioterapia în abordarea terapeutică a poliartritei reumatoide
11. Metode fizicale de tratament în polineuropatia diabetică
12. Corelații clinico-funcționale pentru aprecierea funcționalității membrului inferior spastic în
PCI
13. Recuperarea membrului inferior și echilibrului la pacientul cu hemiplegie post AVC
14. Studiu comparativ al efectelor fizioterapiei şi kinetoterapiei în nevralgia cervico-brahială
15. Tehnici și metode fizicale de tratament în hernia de disc lombară fază III, stadiul I



Indrumator: conf. univ. dr. Ilinca Ilona

LICENTA
1.Recuperarea instabilității de rotulă și implicațiile asupra mersului la adultul cu sindrom down
2. Refacerea echilibrului și stabilității în afecțiunile degenerative
3. Aplicațiile kinetoterapiei în ameliorarea claudicației intermitente
4. Recuperarea sechelelor secundare herniei de disc lombară operată
5. Importanța kinetoterapiei în reeducarea prehensiunii la persoanele vârstice
6. Eficiența aplicării tehnicilor fnp în tratamentul sechelelor postimobilizare
7. Tratamentul hidrokinetoterapeutic al sclerozei multiple
8. Hidrokinetoterapia în boala parkinson
9. Importanța hidrokinetoterapiei și a terapiei ocupaționale în recuperarea funcțională a
membrului superior
10. Eficiența tehnicilor de facilitare neuromusculară în refacerea controlului muscular
DISERTAȚIE
1. Eficiența metodei schroth în tratarea scoliozelor
2. Rolul kinetoterapiei în tratarea tulburărilor de statică vertebrală la copii
3. Recuperarea funcțională a genunchiului operat
4. Recuperarea postoperatorie a mâinii
5. Imbunătățirea calității vieții pacientului cu sindrom fibromialgic
6. Importanța kinetoterapiei în recuperarea funcțională a pacientului cu sindrom postural cervical
7. Managementul terapeutic în pareza de plex brahial la adult
8. Ameliorarea calității vieții pacientului cu distrofie musculară prin kinetoterapie
9. Managementul kinetic al gleznei operate
10. Importanța hidrokinetoterapiei în recuperarea afecțiunilor sistemului neuro-mio-artro-kinetic
 Indrumator: conf. univ.dr. Zavaleanu Mihaela
1.Profilaxia caderii la pacientul varstnic – noi tehnologii ce pot asista in recuperarea/reabilitarea
persoanei varstnice
2. Reeducarea prehensiunii la pacientul cu accident vascular cerebral
3.Recuperarea patologiei reumatismale a genunchiului
4. Eficienţa kinetoterapiei la pacienţii cu artoplastie totală de genunchi
5. Eficienţa kinetoterapiei la pacienţii cu artoplastie totală de şold
6. Eficienţa programelor de kinetoterapie la pacienţii cu discopatie lombară
7. Metode de recuperare in artrozele cotului.
8. Managementul terapeutic de recuperare in leziunile tendonului achilian
9. Posibilitati de recuperare la pacientului cu neuropatie diabetică
10. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea pacientului cu afectiuni degenerative ale piciorului
11. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea pacientului cu periatrita scapulo humerală cu deficit
funcţional
12. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea pacientului cu leziuni traumatice ale genunchiului
13. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea pacientului cu coxartroza
14. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea pacientului cu spondiloza cervicala
15. Recuperarea sindromului de canal carpian
16. Kinetoterapia în arteriopatiile obliterante ale membrelor inferioare.
Indrumator: conf. univ.dr. Mihai Dragomir
LICENTA
1. Noutati in recuperarea afectiunilor tibio-tarsiene la copil
2. Contributii la recuperarea deviatiilor coloanei vertebrale . Scolioza in “S”
3. Rolul kinetoterapiei in recuperarea bolnavului Hemiplegic
4. Rolul kinetoterapiei in durerile cervico-brahiale

5. Modalitati kinetice de tratare a luxatiilor de cot
6. Contributii kinetice in tratarea cotului posttraumatic la atletii aruncatori
7. Metode si limite de tratament in patologia reumatismala a genunchiului
8. Recuperarea prin mijoace kinetice a mainii post-fractura
9. Paralizia nervilor periferici la nivelul membrului superior - Tehnici de recuperare
10. Noutati in recuperarea kinetica a hemiplegiei spastice
DISERTATIE
1. Traumatismele mainii- Noutati si limite in tratamentul kinetic
2. Rolul kinetoterapiei in dicopatia lombara
3. Metode kineto-terapeutice in tratarea pacientilor cu artoplastie totala de sold
4. Eficienta programelor de kinetoterapie in tratarea gonartozei
5. Nautatii in recuperarea si profilaxia genunchiolui la sportivi
6. Metode si tehnici de recuperare a poliartritei reumatoide
7. Rolul kinetoterapiei in recuperarea pacientilor cu infarct ischiemic cerebral
8. Modalitati de recuperare kinetica la pacientii cu artroplastie totala de genunchi
9. Contributii la tratamentul kinetic in fractura de platou tibial operat
10. Modalitati de tratament kinetic in dezvoltarea motorie a copilului cu Sindrom Dawn
 Indrumator: Lect. univ.dr. Elvira Păun
1. Reeducarea mersului-principii si tehnici
2. Reeducarea neuromotorie în paralizia de nerv radial
3. Kinetoterapia în sechelele postencefalopatie infantilă
4. Evaluarea si kinetoterapia în hemipareză –stadiul flasc
5. Hemiplegia postAVC ischemic-evaluare, principii de recuperare
6. Ortezarea în cifoza dorsală
7. Refacerea functionalitătii cotului instabil
8. Recuperarea mersului în accidentele vasculare cerebrale
9. Ortezarea în recuperarea post pareză de nerv radial
10. Reeducarea transferurilor în hemiplegii
11. Controlul bazinului în hemiplegii
12. Reeducarea functională în herniile de disc neoperate
13. Ortezarea membrului superior în hemiplegii
14. Ortezarea membrului inferior în hemiplegii
15. Kinetoterapia în radiculopatiile lombosacrate
 Indrumator: Lect. univ.dr. Denisa Enescu-Bieru
LICENTA
1. Rolul kinetoterapiei în recuperarea pacienţilor cu afecțiuni cardiovasculare.
2. Evaluarea capacităţii de efort la pacienții cardiaci cu indicație pentru recuperare kinetică cu
ajutorul testelor de efort.
3. Prezentarea sistemului cardiovascular din punct de vedere anatomic și fiziologic.
4. Kinetoterapia în tulburările funcţionale cardiovasculare.
5. Eficiența metodelor kinetice în tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale.
6. Programul de exerciţii fizice aplicat în faza I-a de recuperare a pacienţilor post infarct
miocardic acut.
7. Programul de exerciţii fizice aplicat în faza II-a de recuperare a pacienţilor post infarct
miocardic acut.
8. Tratamentul valvulopatiilpr cu ajutorul terapiei kinetice.
9. Beneficiul recuperării kinetice la pacienţii cu boli ale arterelor periferice.
10. Programele kinetice folosite în terapia bolnavilor cu venopatii.
DIZERTATIE
1. Analiza descriptivă a pliometriei.

2. Rolul pliometriei în programele de recuperarea kinetică.
3. Importanța exercițiilor pliometrice cuprinse în programele de antrenament ale sportivilor de
performanță.
4. Pliometria - mijloc eficient de îmbunătățire a calităților motrice.
5. Beneficiile programelor de recuperare prin exerciții pliometrice la atleți.
 Indrumator: Lect. univ.dr. AnaMaria Kese
LICENTA
1.Rolul kinetoterapiei in paralizia cerebrala infantila.
2.Metode de recuperare in hernia de disc postlaminectomie.
3.Recuperarea genunchiului posttraumatic.
4.Recuperarea soldului protezat.
5.Tratament fizio-kinetoterapic la pacientii cu hemiplegie spastica.
6.Recuperarea in deviatiile coloanei vertebrale.
DIZERTATIE
1.Kinetoterapia coxartrozei operate.
2.Recuperarea la pacientii cu AVC.
3.Recuperarea genunchiului postmeniscectomie.
4. Rolul tratamentului balneofizical si kinetic in artroza genunchiului.
5.Importanta tratamentului recuperator kinetoterapic in cifoze.
6. Recuperarea scoliozei la copii si tineri.
7.Tratamentul recuperator in afectiunile lombosacrate.
 Indrumator: Lect. univ.dr. Tohaneanu Andrei
LICENTA
1. Mecanoterapia in kinetoterapia activa - metode noi sau vechi?
2. Terapia miorelaxanta – adjuvant al tratamentului de recuperare
3. Readaptarea la efort in medicina sportiva
4. Modalitati de optimizare a exercitiilor in kinetoterapia activa
5. Necroza aseptica de cap femural - metode kinetoterapice de recuprare postoperatorie
6. Pubalgia la sportivi – efectele tratamentului de recuperare

