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 Indrumator: Prof. univ.dr. Ligia Rusu 

- propuneri pt. teme  lucrari de  licenta 

1. Aportul kinetoterapie in sindromul cervico brahial 

2. Antrenamentul proprioceptiv la umarului 

3. Kinetoterapia genunchiului posttraumatic instabil 

4. Eficienta kinetoterapiei in tratamentul spasticitatii  

5. Recuperarea mobilitatii genunchiului 

6. Reechilibrarea coloanei vertebrale in cifoscolioze   

7. Antrenamentul mersului in hemiplegii 

8. Interventia kinetica in refacerea prehensiunii 

9. Kinetoterapia în patologia vertebrală dorsolombară 

10. Recuperarea stabilitatii soldului 

11. Recuperarea neuromotorie în polineuropatii 

12. Recuperarea funcțională în parapareza spastică 

13. Aportul kinetoterapiei in recuperarea funcitonalitatii piciorului posttraumatic 

14. Interventia recuperatorie in tratamentul paraliziei cerebrale infantile  

15. Tonifierea paravertebrală în lombalgiile joase 

- propuneri pt. lucrari de  disertatie 

1.Evaluarea si recuperarea membrului superior hemiplegic 

2.Recuperarea coordonarii in bolile neuromusculare 

3.Importanta aplicarii kinetoterapiei in restabilirea mobilitatii cotului 

4.Paralizia de plex brahial- evaluare, recuperare in sindromul motor 

5.Paralizia de nerv radial- actualitati in evaluare si recuperare 

6.Recuperarea functionala in scleroza multipla- principii de evaluare si kinetoterapie 

7.Recuperarea coordonarii in accidente vasculare cerebrale 

8. Aportul kinetoterapiei in tratamentul diformitatilor toracelui 

9.Interventia kinetica recuperatorie in traumatismele musculare 

10. Antrenamentul functional al umarului instabil 

 

 

 Indrumator: Prof.univ.dr. Taina Avramescu 

- propuneri pt. teme  lucrari de  licenta 

1. Recuperarea leziunilor  de menisc la sportivii de performanta  

2. Recuperarea functionala in mana artrozica 

3. Recuperarea patologiei coloanei cervicale la sportivi 

4. Recuperarea patologiei coloanei lombare la sportivi 

5. Recuperarea patologiei umarului la sportivi 

6. Recuperarea patologiei cotului la sportivi 

7. Recuperarea patologiei gleznei la sportivi 

8. Rolul kt in prevenirea si recuperarea cifozelor 

9. Rolul kt in prevenirea si recuperarea lordozelor 

10. Rolul kt in prevenirerea si recuperarea scoliozei 

11. Metode kt in tratarea durerii 

- propuneri pt. lucrari de  disertatie 

1. Rolul kt in recuperarea patologiei hipofizare  

2. Rolul kt in osteoporoza 

3. Biomecanica mersului uman- recuperarea mersului in traumatisme acute ale genunchiului 

4. Rolul kt în reabilitarea pacienţilor cu gonartroză  



5. Studiul mersului  in patologia ortopedico-traumatica pediatrica  

6. Terapia complexa de recuperare in disfunctiile articulatiei temporomandibulare 

7. Rolul kinetoterapiei funcţionale şi proprioceptive în profilaxia complexului gleznă-picior plat 

8. Rolul kt in ruptura de menisc 

9. Rolul kt in discopatia lombara la sportivi 

10. Rolul kt in combaterea obezitatii la adolescenti 

 

 

 Indrumator: Prof.univ.dr. Danoiu Mircea 

- propuneri pt. teme  lucrari de  licenta  
1.Semnificatia evaluarii psihologice la diferite tipuri de sportivi. 

2.Corelatii intre biopsihotipologia la adolescenti si statusul emotional. 

3.Implicatii ale activitatii fizice in activarea biopotentialelor cerebrale. 

4.Recuperarea prin kinetoterapie a pacientilor cu hemiplegie. 

5.Importanta  kinetoterapiei in recuperarea fracturilor de  col humeral. 

6. Rolul kinetoterapiei in  afectiunile extremitatii distale  a humerusului. 

7. Efectele fumatului ca factor de risc la sportivi. 

8. Modificarea biopotentialelor cerebrale la pugilisti. 

9. Efectele terapiei prin miscare in factorii coagularii. 

10. Atitudini kinetoterapeutice in discopatia lombara. 

- propuneri pt. lucrari de  disertatie  
1.Influenta kinetoterapiei in ameliorarea activitatii cardiace post IMA. 

2.Aportul  kinetoterapiei in afectiunile coloanei lombare. 

3.Abordarea kinetoterapeutica in artroza genunchiului. 

4.Eficienta  kinetoterapiei in cifoza la adulti. 

5.Modalitati de abordare kinetoterapeutica in luxatia scpulo-humerala. 

6.Recuperarea traumatismelor articulatiei genunchiului. 

7.Recuperarea mersului la copilul cu paralizie cerebrala- forma spastica. 

 

 

 Indrumator: Conf. univ. dr. Eugenia Rosulescu 

- propuneri pt. teme  lucrari de  licenta  
1. Aspecte comparative ale reabilitarii fizicale în discopatia lombară fază IV 

2. Nevralgia cervicobrahiala: rezultate ale tratamentului kinetic 

3. Ameliorarea echilibrului si coordonarii in scleroza multipla 

4. Recuperarea sindromului spastic in paralizia cerebrala infantila 

5. Kinetoterapia pentru recuperarea abilitatilor motorii grosiere in paralizia cerebrala infantila 

6. Recuperarea si evaluarea echilibrului in paralizia cerebrala infantila 

7. Metodologia recuperarii multidisciplinare in distrofiile musculare 

8. Paralizia de plex brahial la copil – etiopatogenie si recuperare prin kinetoterapie 

9. Metode de recuperare in paralizia cerebrala infantila 

10. Recuperarea sindromului cervical prin fizio-kinetoterapie şi masaj 

11. Metodologia de recuperare fizical-kinetica in umarul dureros cronic 

12. Rezultate ale terapiei de recuperare in neuropatia diabetica 

13. Importanta kinetoterapiei in coxartrozele primare si secundare 

14. Ameliorarea calitatii vietii la pacientul cu poliartrita reumatoida 

15. Electroterapia in hernia de disc lombara operata 

- propuneri pt. lucrari de  disertatie  
1. Metode de recuperare în discopatia lombară fază IV cu sciatalgie 

2. Aspecte comparative ale terapiei combinate fizical-kinetice in nevralgia cervicobrahiala  

3. Metodologia recuperarii sindromului spastic in scleroza multipla 

4. Recuperarea spasticitatii membrului inferior in paralizia cerebrala infantila 



5. Kinetoterapia pentru recuperarea abilitatilor motorii de finete in paralizia cerebrala infantila 

6. Evaluarea si kinetoterapia sindromului ataxic in paralizia cerebrala infantila 

7. Managementul multidisciplinar in distrofia musculara Duchenne 

8. Metodologia recuperarii fizical-kinetice in parapareza spastica la copil 

9. Tehnici si metode de recuperare in spina bifida 

10. Fiziokinetoterapia spondilodiscartrozei cervicale 

11. Umarul dureros hemiplegic – aspect comparative ale terapiei fizicale si kinetice 

12. Afectiuni asociate in paraliziile cerebrale infantile 

13. Aspecte ale recuperarii in sciatica radiculara 

14. Abordarea multidisciplinara a pacientului cu sindrom Down si retard mental 

15. Aspecte ale kinetoterapiei in perioada pre- si postpartum 

 

 

 Indrumator: Conf.univ.dr. Ilinca Ilona 

- propuneri pt. teme  lucrari de  licenta  
1. Influența terapiei fizical-kinetice asupra statusului funcțional al pacienților cu coxartroză 

2. Efectele hidrokinetoterapiei in ameliorarea deficientelor cauzate de spondilita anchilozanta 

3. Kinetoprofilaxia sindromului varicos  

4. Importanta kinetoterapiei pentru refacerea abilităţii şi coordonării la pacientii cu hemipareza. 

5. Rolul kinetoprofilaxiei secundare in tulburarile circulatorii periferice la femei 

6. Efectele tratamentului recuperator complex in durerea lombara cronica nespecifica  

7. Evaluarea și ameliorarea functiei respiratorii la pacientii cu spondilita achilozanta 

8. Recuperarea sechelelor posttraumatice a soldului operat 

9. Tratamentul functional al redorilor articulare postoperatorii. 

10. Recuperarea functiei motorii dupa traumatismele vertebra-medulare toraco-lombare incomplete. 

11. Aspecte moderne privind recuperarea bolnavilor cu artroza a piciorului   

12. Recuperare bolnavului cu discopatie cervicala 

13. Efectele hidrokinetoterapiei asupra functionalitatii  membrului superior 

14. Efectele hidrokinetoterapiei in nevralgia sciatica 

15. Tehnici si metode kinetice utilizate in atrofia musculara post imobilizare; 

16. Tehnici si metode kinetice utilizate in sechelele disfunctionale ale umarului  

- propuneri pt. lucrari de  disertatie 

1. Refacerea controlului muscular dinamic al genunchiului artrozic 

2. Rolul tratamentului de recuperare în managementul pacientului hemofilic 

3. Importanţa programelor kinetice în ameliorarea stabilitatii posturale si a echilibrului dinamic la 

pacienţii cu hemipareză. 

4. Evolutia functionala a pacientilor cu scolioza neuromiopatica tratata chirurgical 

5. Recuperarea postoperatorie a manii in maladia Dupuytren 

6. Atitudinea terapeutica in sindromul dureros umar-mana 

 

 

 Indrumator: Conf.univ. dr. Vasilescu Maria Mirela 

1. Utilizarea exercitiului fizic in tratamentul si profilaxia obezitatii.  

2. Kinetoterapia si kinetoprofilaxia adolescentului obez.  

3. Utilizarea exercitiului fizic in tratamentul si profilaxia sindromului metabolic.  

4. Efectele kinetoterapiei asupra functiei endoteliale.  

5. Efectele kinetoterapiei asupra profilului metabolic.  

6. Impactul functional al reeducarii respiratorii la pacientii cu disfunctie ventilatorie de tip  

obstructiv.  

7. Impactul functional al reeducarii respiratorii la pacientii cu disfunctie ventilatorie de tip  

restrictiv.  

8. Impactul functional al reeducarii respiratorii la pacientii cu disfunctie ventilatorie de tip mixt.  



9. Reabilitarea functiei respiratorii la pacientii cu cifoscolioza.  

10. Reeducarea respiratorie in disfunctia ventilatorie restrictiva secundara obezitatii.  

11.  Efectele kinetoterapiei respiratorii la pacientul cu spondilita ankilozanta.  

12. Reabilitarea deficitelor functionale musculare secundare umarului posttraumatic la sportivii de 

performanta.  

13. Reabilitarea deficitelor functionale musculare secundare cotului posttraumatic la sportivii de 

performanta.  

14. Reabilitarea deficitelor functionale musculare secundare secundare genuchiului  

posttraumatic la sportivii de performanta.  

15. Efectele reeducarii respiratorii la sportivii din probele de fond.  

16. Reeducarea respiratorie in cifoza idiopatica.  

17. Impactul functional al gimnasticii respiratorii in sportul de performanta.  

18. Impactul respirator al recuperarii functionale in tulburarile de statica vertebrala.  

19. Uti1izarea EMGS ca mijloc de monitorizare in sportul de performanta.  

20. Utilizarea explorarii oboselii musculare in sportul de performanta.  

 

 

 Indrumator: conf. univ. dr. Mirela Lucia Călina 

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

2. Considerații  privind dezvoltarea fizică la diverse loturi de  sporivi juniori 

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 deformațiilor toracelui  

7. Considerații teoretice și practice privind rolul kinetoterapiei în corectarea deviațiilor și 

deformațiilor piciorului 

8. Rolul kinetoterapiei în recuperarea sindroamele algofuncţionale ale coloanei vertebrale 

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

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

 

 

 Indrumator: Lect. univ.dr. Elvira Păun 
1. Reeducarea echilibrului-principii și tehnici    

2. Reeducarea sensibilitatii în paralizia de nerv radial  

3. Recuperarea mersului in sechelele postencefalopatie infantilă   

4. Hemiplegia postAVC ischemic-evaluare, principii de recuperare   

5. Posturarea si interventia kinetica  în cifoza dorsală    

6. Refacerea funcționalității cotului instabil 

7. Reeducarea transferurilor în patologia neurologica 

8. Reeducarea controlului motor in paraplegii  

9. Stabilizarea coloanei vertebrale in herniile de disc neoperate 

10. Ortezarea membrului superior în hemiplegii 

 

 Indrumator: Lect.univ.dr. Mihaela Zăvăleanu 

- propuneri pt. teme  lucrari de  licenta 

1. Modalități kinetice de recuperare ale articulației umărului 

2. Modalități kinetice de recuperare a durerilor articulației cotului 

3. Kinetoterapia coloanei vertebrale 

4. Modalități terapeutice de recuperare folosite în cervicalgii 

5. Posibilități de recuperare a stenozei coloanei lombare 



6. Modalități kinetice de recuperare ale articulației șoldului 

7. Recuperarea entorselor de genunchi 

8. Tratamentul fizical kinetic al entorselor de gleznă 

9. Modalități kinetic de dezvoltarea schemei corporale la copilul cu Paralizie cerebrală 

10. Recuperarea kinetica in AVC 

11. Cercetarea bilanțurilor neuro-motorii a copiilor PC realizat inainte de achiziția mersului in 

contextul kinetoterapeutic 

12. Rolul Kinetoterapiei în recuperarea motorie a copilului 

13. Recuperarea membrului superior hemiplegic la copil 

14. Posibilități kinetice de recuperare la copilul cu spina bifida 

15. Rolul kinetoterapiei în terapia de recuperare a copilului cu retard mental 

 

 

 Indrumator: Lect.univ.dr Enescu Bieru Denisa  

- propuneri pt. teme  lucrari de  licenta 

1. Semnificaţia kinetoterapiei în recuperarea pacienţilor cardiovasculari. 

2. Considerente clinice ale testării capacităţii de efort la un pacient cardiac cu indicatie pentru 

recuperare kinetică. 

3. Kinetoterapia în tulburările funcţionale cardiovasculare. 

4. Rolul kinetoterapiei în tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale. 

5. Importanţa programelor de exerciţii fizice în fazele de recuperare a pacienţilor post infarct 

miocardic acut. 

6. Recuperarea pacienţilor cu valvulopatii cu ajutorul terapiei kinetice. 

7. Beneficiul recuperării kinetice la pacienţii cu boli ale arterelor periferice. 

8. Programe kinetice folosite în terapia bolnavilor cu venopatii. 

- propuneri pt. lucrari de  disertatie 

1. Eficienţa exerciţiilor pliometrice aplicate de către kinetoterapeut pacienţilor în cadrul 

programelor de recuperarea kinetică. 

2. Rolul pliometriei în sportul de performanță  

 

 

 Indrumator: Lect. univ.dr. Tohaneanu Andrei 

1. Preventia traumatismelor de genunchi in fotbal 

2. Recuperarea leziunilor muschilor Hamstrings 

3. Traumatismele gleznei: aspecte clinice si tratament 

 

 

 Indrumator: Lect. univ.dr. Stanomirescu Ana Maria 

1. Aspecte particulare ale terapiei ocupationale la copiii cu nevoi speciale 

2. Rolul si importanta terapiei ocupationale in recuperarea persoanelor cu tulburari psihice. 

 

 

 



 


