
PROPUNERI TEMATICA LUCRARI LICENTA/DIZERTATIE 
KINETOTERAPIE 2018-2019 

 

 

 

 Indrumator: Prof.univ.dr. Taina Avramescu 

LICENTA 

1. Recuperarea artrozei  de genunchi  

2. Recuperarea fracturilor de cot 

3. Kinetoterapia in herniile de disc  

4. Rolu KT in recuperarea umarului 

5. Rolul KT in recuperarea rapida a patologiei cotului 

6. Kinetoterapia in recuerarea leziunilor LIA  

7. Profilaxia si recuperarea cifozei  la  copii si adolescenti  

8. Rolul KT in recuperarea scoliozei grad IV  

DISERTATIE  

1. Recuperarea prin mijloace kinetice a lombosacralgiei 

2. Recuperarea genunchiului postraumatic  

3. Kinetoterapia in coxartroza – abordari recente  

4. Profilaxia si recuperarea scoliozei la adolescenti 

 

 Indrumator: Prof.univ.dr. Mircea Dănoiu 

LICENTA 

1. Ameliorarea lombosacralgiilor prin tehnici kinetoterapeutice. 

2. Optimizarea kinetoterapeutica in fracturile  de coloana lombara. 

3. Aportul tehnicilor kineterapeutice in ameliorarea cifozei dorsale. 

4. Beneficiile  tratamentului  kinetoterapeutic  in leziunile flexorilor palmari. 

 

DISERTATIE 

1. Rolul kinetoterapiei in recuperarea coxartrozei. 

2. Hidrokinetoterapia in recuperarea scoliozei la preadolescenti. 

3. Ameliorarea prin kinetoterapie a periartritei scapulo-humerale la hemiplegic. 

4. Recuperarea functionala prin tratament kinetoterapeutic in patologia articulatiei cotului.  

 

 

 Indrumator: prof. univ.dr. Ligia Rusu 

LICENTA 

1. Aportul kinetoterapie in tratamentul deficientelor coloanei vertebrale 

2. Recuperarea stabilitatii dinamice a  genunchiului posttraumatic 

3. Ortezarea si recuperarea controlului motor al membrului superior plegic 

4.Recuperarea functionala postligamentoplastie  

 5.Recuperarea functionala a umarului posttraumatic 

6. Statica posturala  in cifoscolioze-evaluare  si terapie kinetica 

7. Recuperarea functionala in distrofiile musculare   

8. Aportul kinetoterapie in dismorfismele neuromotorii 

9. Recuperarea prehensiunii in paralizia nervului radial  

10. Kinetoterapia in insuficienta musculoligamentara lombara  

 

 

 



DISERTATIE  
1.Recuperarea echilibrului si mersului in paraplegii 

2.Recuperarea functionala in artroplastia de sold 

3. Abordarea kinetica a piciorului plat  

4.Evaluarea functionala  si recuperarea mobilitatii cotului  

5.Recuperarea senzitivo senzoriala in paralizia de nerv radial   

6. Antrenamentul controlului echilibrului in infirmitatea motorie centrala   

7.Kinetoterapia în recuperarea coordonarii post accident vascular cerebral 

8.Recuperarea kinetica a toracelui cu sechele de rahitism  

9. Interventia recuperatorie in tratamentul cervicalgiilor  

10. Eficienta kinetoterapiei in recuperarea stabilitatii lombare   

 

 

 Indrumator: prof. univ.dr. Mirela Vasilescu 

LICENTA/DISERTATIE  
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. Aspecte ale recuperării în periartrita scapulohumerală  

2. Metode fizicale de tratament în coxartroză: rezultate terapeutice  

3. Posibilitati terapeutice in distrofia musculara Duchenne 

4. Recuperarea fizical-kinetică în sechelele posttraumatice ale genunchiului 

5. Evaluarea și recuperarea fizical-kinetică în maladia Scheuermann 

6. Metodologia programelor kinetice la adulți sedentari în vederea creșterii calității vieții 

7. Metode fizicale terapeutice în recuperarea sindromului cervical 

8. Managementul recuperator in combaterea spasticității membrului superior în paralizia 

cerebrală infantilă 

 

 

MASTER 

1. Efectele laserterapiei in spondilozele cervicale 

2. Abordarea terapeutica a pacientului cu sindrom Down  

3. Aspecte ale recuperarii în discopatia lombară faza IV  

4. Importanta laserterapiei in combaterea spasticitatii 

5. Tehnici si metode fizicale de tratament in tetrapareza spastica infantila  

6. Posibilitati de recuperare în osteocondropatia juvenilă Scheuermann 

7. Recuperarea echilibrului la copilul cu paralizie cerebrală infantilă  

8. Evaluarea şi recuperarea umărului dureros hemiplegic  

9. Terapia multidisciplinara la pacientul cu distrofie musculara Duchenne 

 

 Indrumator: conf. univ. dr. Ilinca Ilona 

LICENȚĂ 

1.   Managementul complex al pacientului post traumatism vertebro-medular  

2. Reeducarea mersului în proteză la pacientul diabetic amputat  

3. Rolul tratamentului kinetic după fractura maleolară operată 

4. Recuperarea funcţională a genunchiului meniscectomizat  



5. Rolul kinetoterapiei și a terapiei ocupaționale în creșterea independenței adultului cu 

sindrom Down 

6. Importanța kinetoterapiei în tratamentul herniei cervicale 

7. Reeducarea redorilor postimobilizare prin metode și tehnici kinetice 

8. Eficiența tratamentului kinetic post-imobilizare în entorsa de gleznă 

9. Rolul kinetoprofilaxiei în abordarea terapeutică a hipertensiunii arteriale stadiul I și II 

10. Recuperarea durerii lombare joasă prin terapia acvatică 

 

DISERTAȚIE 

1. Ameliorarea statusului funcțional al pacientului cu  AVC ischemic 

2. Corectarea deficitelor musculo-scheletale postoperatorii prin hidrokinetoterapie 

3. Atitudinea terapeutică a pacienților cu proteză de șold 

4. Efectele masajului terapeutic în contracturile și tensiunile musculare 

5. Recuperarea funcțională a cotului. 

6. Impactul mijloacelor și modalităților terapeutice in ameliorarea sindroamelor cervicale 

algofuncționale 

7. Actualități privind recuperarea motorie a pacientului cu boala Parkinson  

8. Menținerea restantului funcţional al pacienţilor cu scleroza multiplă prin programe 

kinetoprofilactice 
9. Managementul terapeutic al entorsei de genunchi 

10. Reeducarea mersului la pacientul cu parapareza spastică  

 

 

Indrumator: conf. univ.dr. Calina Mirela 

LICENTA/DISERTATIE  
1. Considerații  privind dezvoltarea fizică la diverse loturi de  sporivi juniori 

2. Creșterea și dezvoltarea fizică indicatori ai stării de sănătate la copii de vârstă școlară 

3. Rolul kinetoterapiei în tratamentul tulburărilor de creștere și dezvoltatre la copii 

4. Rolul kinetoterapiei în corectarea deviațiilor coloanei vertebrale în plan sagital (cifoze, 

lordoze, cifolordoze) 

5. Rolul kinetoterapiei în corectarea deviațiilor coloanei vertebrale în plan frontal (scolioze 

cu o singură curbură, scolioze cu 2 curburi) 

6. Rolul kinetoterapiei în corectarea cifoscoliozelor 

7. Rolul kinetoterapiei în corectarea deformațiilor toracelui  

8. Rolul kinetoterapiei în corectarea deficiențelor spatelui (spate cifotic, lordotic, plan) 

9. Rolul kinetoterapiei în corectarea deviațiilor și deformațiilor membrelor inferioare (genu 

varum, genu valgum, genu recurvatum, picior plat) 

10. Rolul kinetoterapiei în recuperarea sindroamele algofuncţionale ale coloanei vertebrale 

11. Aspecte privind masajul și kinetoterapia în patologia coifului rotatorilor umărului la 

sportivi 

12. Sindromul miofascial dureros: evaluare, diagnostic, abordare terapeutică 

 

 

 Indrumator: conf. univ.dr. Zavaleanu Mihaela  

LICENTA 
1. Rolul electroterapiei în recuperarea spondilozei cervicale 

2. Impactul recuperării asupra disabilităţii din lombalgie 

3. Terapia complexă de recuperare în durerile lombare cronice nespecifice  

4. Managementul clinico-funcțional de recuperare la pacientul cu spondilită 

5. Rolul recuperării complexe în menținerea funcției articulației scapulo-humerale 

dureroase 

6. Recuperarea abilitatii mâinii reumatoide 



7. Recuperarea funcționalității articulaţiei şoldului reumatic  

8. Eficienţa tratamentului de recuperare în patologia artrozică a piciorului 

9. Menținerea funcției articulațiilor mari ale membrului inferior la pacientul vârstnic 

10. Imbunatățirea calității vieții prin kinetoprofilaxie la pacienții cu osteoporoză 

11. Efectele electroterapiei în managementul leziunilor de suprasolicitare pe articulațiile 

membrului superior 

 

 

 Indrumator: conf. univ.dr. Mihai  Dragomir 

LICENTA DISERTATIE  
1. Contributii la recuperarea afectiunilor tibio-tarsiene la copil  

2. Noutati in recuperarea deviatiilor coloanei vertebrale. Scolioza in “S”  

3. Rolul kinetoterapiei in recuperarea bolnavului hemiplegic  

4. Modalitati kinetice in tratarea durerile cervico-brahiale  

5. Rolul kinetoterapiei in tratare a luxatiilor de cot 

6. Metode si limite de tratament in tratarea cotului posttraumatic la atletii aruncatori  

7. Contributii kinetice 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  

11. Traumatismele mainii- Nautati si limite in tratamentul kinetic  

12. Metode kineto-terapeutice in tratarea  dicopatiei lombara  

13. Rolul kinetoterapiei in tratarea pacientilor cu artoplastie totala de sold  

14. Eficienta programelor de kinetoterapie in tratarea gonartozei  

15. Rolul kinetoterapiei in recuperarea si profilaxia genunchiolui la sportivi  

16. Metode si tehnici de recuperare a poliartritei reumatoide  

17. Noutati in recuperarea pacientilor cu infarct ischiemic cerebral  

18. Modalitati de recuperare kinetica la pacientii cu artroplastie totala de genunchi 

19. Contributii la tratamentul kinetic in fractura de platou tibial operat  

20. Modalitati de tratament kinetic in dezvoltarea motorie a copilului cu Sindrom Dawn  

 

 Indrumator: Lect. univ.dr. Elvira Păun 

LICENTA/DISERTATIE 
1. Reeducarea controlului muscular in infirmitatea motorie centrala    

2. Recuperarea kinetica a stabilitatii piciorului 

3. Hemiplegia spastica – metode si tehnici kinetice de combatere   

4. Posturarea si recuperarea controlului bazinului in parapareza   

5. Refacerea transferurilor in reeducarea neuromotorie  

6. Reeducarea transferurilor în patologia neurologica  

7. Evaluarea si recuperarea neuromotorie in accidentele vasculare ischemice 

8. Reeducarea stabilitatii pumnului posttraumatic 

9. Interventia kinetica in patologia miofasciala a coapsei 

 

 Indrumator: Lect. univ.dr. Denisa Enescu-Bieru 

LICENTA 

1. Eficiența kinetoterapiei în recuperarea pacienţilor cu afecțiuni cardiovasculare. 

2. Evaluarea capacităţii de efort cu ajutorul testelor de efort, la pacienții cardiaci cu 

recomandare medicală pentru recuperarea kinetică. 

3. Prezentarea descriptivă a sistemului cardiovascular din punct de vedere anatomic și 

fiziologic. 

4. Importanța kinetoterapiei în tulburările funcţionale cardiovasculare. 

5. Rolul metodelor kinetice în tratamentul non-farmacologic al 



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 protocoalelor kinetice. 

9. Beneficiul recuperării kinetice la pacienţii cu arteriopatii. 

10. Programele kinetice folosite în terapia bolnavilor cu afecțiuni cronice ale venelor. 

 

DIZERTATIE 

1. Prezentarea și analiza descriptivă a pliometriei. 

2. Beneficiile programelor pliometrice în recuperarea kinetică a sedentarilor. 

3. Rolul exercițiilor pliometrice incluse în programele de antrenament ale atleților. 

4. Îmbunătățirea calităților motrice cu ajutorul tehnicilor pliometrice. 

5. Eficiența programelor de recuperare kinetică bazate pe exercițiile pliometrice la sportivii 

de performanță. 

 

 

 

 

 

 

 Indrumator: Lect. univ.dr. AnaMaria Kese 

LICENTA 

1.Rolul kinetoterapiei in afectiunile degenerative ale umarului. 

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 pacientilor cu AVC. 

3.Recuperarea genunchiului postmeniscectomie. 

4. Rolul tratamentului balneofizical si kinetic in artroza genunchiului. 

5.Importanta tratamentului kinetoterapic in cifozele idiopatice. 

6. Recuperarea scoliozei la copii si tineri. 

7.Tratamentul recuperator in afectiunile lombosacrate. 

 

 

Indrumator: Lect. univ.dr. Stanomirescu Ana Maria 

LICENTA 

1. Metode de recuperare balneofizioterapeutică în boala artrozică. 

2. Rolul terapiei ocupaționale în cadrul tratamentului complex de recuperare al copiilor cu IMC. 

3. Ludoterapia – rolul ei în stimularea proceselor cognitive la copiii cu nevoi speciale. 

4. Tratamentul complex fizical, kinetic și ergoterapeutic în patologia osteo-articulară. 

5. Climatoterapia, indicație profilactică și terapeutică  în afecțiunile reumatismale. 

6. Terapiile complementare și alternative în patologia vârstei a treia. 

7. Tratamentul balneofizioterapeutic și ergoterapia în patologia cardio-vasculară . 

 

Indrumator: Lect. univ.dr. Sorin Popescu, lect. Univ.dr. Andrei Tohaneanu 



LICENTA 

1. Importanța tratamentului kinetoterapeutic în corectarea cifozei dorsale prin exerciții 

specifice în mediul acvatic. 

2. Studiu privind corectarea scoliozei în C stânga în condiții acvatice speciale 

3. Tratarea lordozei în mediul acvatic 

4. Corectarea mersului în bazin cu apă special amenajat la pacienții cu picior plat 

5. Tratarea lordozei cu ajutorul programelor de exerciții în mediul acvatic 

 


