PROPUNERI TEMATICA LUCRARI LICENTA/DISERTATIE
KINETOTERAPIE 2019-2020

 Indrumator: Prof.univ.dr. Taina Avramescu
LICENTA
1. Profilaxia si tratamentul kinetic in gonartroza
2. Incidenta si tratamentul kinetic al traumatismelor de genunchi in sport
DISERTATIE
1.Profilaxia si tratamentul kinetic in coxartroza
 Indrumator: Prof.univ.dr. Mircea Dănoiu
LICENTA
1. Implicatii kinetoterapeutice in artropatiile de genunchi.
2. Aportul programului fizico-kinetic dupa artroscopia genunchiului.
3. Optimizarea motricitatii prin kinetoterapie in traumatismele mainii.
DISERTATIE
1. Hidrokinetoterapia in recuperarea scoliozei la preadolescenti.
2. Recuperarea functionala prin tratament kinetoterapeutic in patologia articulatiei cotului.
3. Beneficiile tratamentului kinetoterapeutic in leziunile flexorilor palmari.
 Indrumator: Prof. univ. dr. Ligia Rusu
LICENTA
1. Recuperarea functionala in nevralgiile cervico brahiale
2. Eficienta kinetoterapiei in recuperarea stabilitatii dinamice a umarului
3. Antrenamentul proprioceptiv al genunchiului posttraumatic
4. Aportul tehnicilor de stretching in combaterea spasticitatii
5. Recuperarea functionala in sindromul femuropatelar
6. Posturile si exercitiile corective in tulburarile de statica vertebrale
7. Recuperarea echilibrului in hemiplegii
8. Sindromul algo functional lombar-evaluare si reabilitare
9. Recuperarea stabilitatii si mobilitatii soldului posttraumatic
10. Refacerea stabilitatii pumnului in hemiplegii
11. Recuperarea funcțională în parapareza spastică
12. Aportul kinetoterapiei in recuperarea functionala a dezechilibrelor musculare paravertebrale
DISERTATIE
1. Parkinsonul- evaluare si interventie kinetica
2. Evaluarea si recuperarea mersului in scleroza multipla
3. Recuperarea controlului motor in hemiplegia spastica
4. Evaluarea si terapia kinetica in sechelel de rahitism
5. Ortezarea si recuperarea postartroplastie de sold
6. Terapia kinetica in piciorul plat
7. Refacerea controlului motor și mobilității genunchiului post AVC
8. Antrenamentul functional postligamentoplastie
9. Aportul kinetoterapiei in tratamentul cotului instabil
10. Recuperarea echilibrului in encefalopatia infantila

 Indrumator: Prof. univ.dr. Mirela Vasilescu
LICENTA
1. Reeducarea prin mijloace kinetoterapeutice in disfunctia 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.
DISERTATIE
1. Kinetoterapia si kinetoprofilaxia sindromului metabolic la subiectii cu exces ponderal.
2. Utilizarea exercitiului fizic in tratamentul si profilaxia obezitatii.
3. Reeducarea respiratorie a pacientului cu BPOC.
 Indrumator: Conf. univ. dr. Eugenia Rosulescu
LICENTA
Beneficiile kinetoterapiei in recuperarea motricitatii la pacientul cu dizabilitate.
DISERTATIE
Optimizarea motricitatii prin tehnici si metode fizicale de tratament.
 Indrumator: Conf. univ. dr. Ilinca Ilona
LICENTA
1. Recuperarea afecțiunilor aparatului locomotor prin hidrokinetoterapie
2. Reeducarea mersului în patologia geriatrică
3. Recuperarea mâinii dureroase în context reumatismal
4. Managementul terapeutic al fasciitei plantare
5. Importanța terapiei kinetice in spondilita anchilozantă
6. Efectul terapeutic al kinetoterapiei în patologia umărului
7. Kinetoprofilaxia pacientului osteoporotic
8. Recuperarea kinetică în fractura distală de tibie și peroneu
9. Eficiența mijloacelor și metodelor de tonifiere musculară în procesul de recuperare
posttraumatic
10. Rolul kinetoterapiei în recuperarea patologiei artrozice
DISERTATIE
1. Efectele terapiei kinetice în tratamentul genunchiului dureros
2. Menținerea restantului funcțional al pacientului cu scleroză multiplă prin programe
kinetoprofilactice
3. Beneficiile programului de recuperare în controlul postural al pacientului cu accident
vascular ischemic
4. Rolul kinetoterapiei în mamagementul piciorului diabetic
5. Rezultatele programului de recuperare în osteoartrita bilaterală de genunchi
6. Importanța metodelor kinetice în recuperarea afecțiunilor lombare
7. Recuperarea afecțiunilor aparatului locomotor prin hidrokinetoterapie
8. Metode și tehnici kinetice folosite în recuperarea funcțională după ruptura de tendon achilian
9. Tendințe actuale în terapia tulburărilor de spectru autist
10. Promovarea abilităților membrului superior prin terapie kinetică și ocupațională

 Indrumator: Conf. univ.dr. Zavaleanu Mihaela
LICENTA SI DISERTATIE
1.Potenţialul terapeutic al masajului în managementul simptomelor algice din lombalgie.
2.Beneficiile masajului folosit în asociere cu electroterapia în tratamentul fibromialgiei
3.Efectele recuperării în managementul simptomelor algoneurodistrofiei
4. Eficienţa electroterapiei în combaterea simptomelor asociate gonartrozei.
5.Reeducarea echilibrului pentru ameliorarea calităţii vieţii la persoanele vârstnice.
6. Evaluarea funcțională și recuperarea pacientului cu spondilită.
7. Kinetoterapia în recuperarea artrozelor articulaţilor mari ale membrelor inferioare
8. Efectele electroterapiei în reducerea simptomatologiei pacientului cu nevralgie cervicală.
9. Tehnici și metode fizicale de recuperare a umărului dureros.
10. Rolul recuperării funcționale la pacientul cu coxartoză.
11. Managementul terapeutic de recuperare în spondiloza cervicală.
12. Pacientul vârstnic cu boală artrozică vertebro-bazilară și managementul complex terapeutic.
13. Abordarea terapeutică de recuperare pentru afecțiunilor degenerative ale piciorului
14. Studiu privind factorii de risc ai îmbătrânirii la persoana cu sindrom Down
15. Strategii de tratament kinetic la copilul cu scolioză și cifoză
 Indrumator: Conf. univ.dr. Dragomir Mihai
LICENTA
1. Noutati in recuperarea kinetica a hemiplegiei spastice
2. Traumatismele mainii- Nautati si limite in tratamentul kinetic
3. Rolul kinetoterapiei in dicopatia lombara
4. Metode kineto-terapeutice in tratarea pacientilor cu artoplastie totala de sold
5. Eficienta programelor de kinetoterapie in tratarea gonartozei
6. Noutati in recuperarea si profilaxia genunchiolui la sportivi
7. Metode si tehnici de recuperare a poliartritei reumatoide
8. Rolul kinetoterapiei in recuperarea pacientilor cu infarct ischiemic cerebral
9. Modalitati de recuperare kinetica la pacientii cu artroplastie totala de genunchi
10. Contributii la tratamentul kinetic in fractura de platou tibial operat
DISERTATIE
1. Modalitati de tratament kinetic in dezvoltarea motorie a copilului cu Sindrom Dawn
2. Modalitatii de recuperare kinetica dupa operatia cezariana
3. Rolul kinetoterapiei in recuperarea coxartrozei primitive
4. Noutatii in recuperarea cocsitei prin metode kinetice
5. Modalitati de tratare a discopatiei lombare cu tehnici din kinetoterappie si masaj
6. Mijloace si metode de recuperare a afectiuni ortopedo-traumatice ale genunchiului.
7. Noutatii in program de kinetoterapie pentru combaterea osteoporozei
8. Recuperarea kinetica în afecţiunile reumatismale ale articulaţiei coxo-femurale
9. Programul de kinetoterapie in timpul sarcinii . Principii de aplicare
10. Contributii la tratamentul kinetic al scoliozei in “C”
11. Eficienta programelor de kinetoterapie intratarea soldului protezat
 Indrumator: Lect. univ.dr. Elvira Păun
LICENTA
1. Ortezarea membrului superior în hemiplegii
2. Recuperarea controlului motor in paraplegii
3. Reeducarea transferurilor in patologia neurologica
4. Posturarea si interventia kinetica în cifoza dorsală
5. Interventia kinetica in recuperarea prehensiunii

 Indrumator: Lect. univ.dr. Denisa Enescu-Bieru
LICENTA
1. Prezentarea descriptivă a sistemului cardiovascular din punct de vedere anatomic și
fiziologic.
2. Eficiența kinetoterapiei în recuperarea pacienţilor cu afecțiuni cardiovasculare.
3. Evaluarea capacităţii de efort cu ajutorul testelor de efort, la pacienții cardiaci cu
recomandare medicală pentru recuperarea kinetică.
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.
DISERTATIE
1. Pliometria - prezentare și analiza descriptivă.
2. Eficiența 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. Beneficiile programelor de recuperare kinetică bazate pe exercițiile pliometrice la
sportivii de performanță.

 Indrumator: Lect. univ.dr. Manuela Bacanoiu
DISERTATIE
Beneficiul programului fizico -kinetic in nevralgia cervico-brahiala.
 Indrumator: Lect. univ.dr. AnaMaria Kese
LICENTA
1. Rolul kinetoterapiei in paralizia cerebrala infantila.
2. Metode de recuperare in hernia de disc lombara.
3. Recuperarea genunchiului posttraumatic.
4. Recuperarea soldului protezat.
5. Tratament fizio-kinetoterapic la pacientii cu hemiplegie spastica.
6. Recuperarea in deviatiile coloanei vertebrale.
7. Eficienta programului de recuperare postoperator în hernia de disc lombara.
8. Importanta kinetoterapiei in recuperarea postraumatica a umarului.
DISERTATIE
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.

 Indrumatori: Lect. univ.dr. Tohăneanu Andrei, Lect. univ. dr. Popescu Sorin
LICENTA
1. Complexitatea programului acvatic de reabilitare a pacientului cu coxartroză.
2. Corectarea mersului în mediul acvatic la pacienții cu picior plat.
3. Program de exerciții pentru corectarea cifo-lordozei prin terapie acvatică.
4. Folosirea terapiei acvatice în redresarea deficienței spate cifotic.
5. Importanța terapiei acvatice pentru pacienții cu cifoză totală.

