
TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE 2016/2017 

 

 

 

 Indrumator: Prof. univ.dr. Ligia Rusu 

 

Licenta 

1. Aportul kinetoterapie in recuperarea pumnului instabil 

2.Antrenamentul proprioceptiv al genunchiului 

3. Ortezarea coloanei vertebrale in scolioze  

4.Kinetoterapia in tratamentul spasticitatii  

5.Recuperarea mobilitatii soldului instabil 

6.Reeducarea posturala  in cifoscolioze   

7. Recuperarea mersului si echilibrului in hemiplegii  

8. Interventia kinetica in recuperarea stabilitatii coloanei vertebrale lombare 

9.Recuperarea mersului si ortostatismului în parapareza spastică  

10. Aportul kinetoterapiei in recuperarea funcitonalitatii piciorului posttraumatic  

 

Disertatie 

1.Evaluarea si recuperarea echilibrului si mersului in hemiplegii 

2.Recuperarea stabilitatii cotului 

3.Paralizia de nerv radial- aportul kinetoterapiei 

4.Evaluarea si recuperarea in scleroza multipla 

5.Recuperarea coordonarii in accidente vasculare cerebrale  

6. Antrenamentul functional al umarului instabil  

7.Kinetoterapia în patologia vertebrală dorsolombară 

8.Recuperarea neuromotorie în polineuropatii  

9. Interventia recuperatorie in tratamentul paraliziei cerebrale infantile  

10. Tonifierea paravertebrală în lombalgiile joase  

 

 Indrumator: Prof.univ.dr. Taina Avramescu 

 
Licenta 

1. Recuperarea patologiei coloanei vertebrale la sportivi  

2. Recuperarea patologiei umarului la sportivi  

3. Recuperarea patologiei cotului la sportivi  

4. Recuperarea patologiei gleznei la sportivi  

5. Recuperarea patologiei genunchiului la sportivi  

6. Rolul kt in prevenirea si recuperarea cifozelor 

7. Rolul kt in prevenirea si recuperarea lordozelor 

8. Rolul kt in prevenirerea si recuperarea scoliozei 

9. Rolul kt in dezvoltarea fizică la sportivii juniori  

10. Rolul kinetoterapiei în corectarea deficientelor spatelui 

 

Master 

1. Rolul kt in recuperarea mersului dupa protezarea soldului  

2. Rolul kt in recuperarea genunchiului  

3. Rolul kt in osteoporoza 

4. Rolul kt în recuperarea sindroamele algofunctionale ale coloanei vertebrale  

5. Rolul kt în reabilitarea pacienţilor cu gonartroză  

6. Rolul kt in discopatia lombara la sportivi  

7. Rolul kt in recuperarea patologiei umarului la sportvi  



8. Rolul mijloacelor kinetice in recuperarea cotului la sportivi 

9. Rolul kt in corectarea tulburarilor de statica vertebrala la sportivi 

10. Rolul antrenamentului proprioceptiv in recuperarea traumatismelor sportive 

 

 

 Indrumator: Prof.univ.dr. Mircea Danoiu 

 

Licenta 

1.Semnificatia evaluarii psihologice la diferite tipuri de sportivi. 

2.Implicatii ale activitatii fizice in activarea biopotentialelor cerebrale. 

3.Recuperarea prin kinetoterapie a pacientilor cu hemiplegie. 

4.Importanta  kinetoterapiei in recuperarea fracturilor de  col humeral. 

5. Reabilitarea prin kinetoterapie in  afectiunile articulatiei scapulo-humerale. 

6. Atitudini kinetoterapeutice in discopatia lombara. 

7. Corelatii intre biopsihotipologia la adolescenti si statusul emotional. 

 

Master  

1.Aportul  kinetoterapiei in afectiunile coloanei lombare.  

2.Eficienta  kinetoterapiei in cifoza la adulti. 

3.Modalitati de abordare kinetoterapeutica in luxatia scapulo-humerala. 

4.Recuperarea traumatismelor articulatiei genunchiului. 

5. Studii corelative privind modificarea traseelor EEG in cefalee. 

 
 Indrumator: Conf.univ.dr. Eugenia Rosulescu 

 

1. Recuperarea fizical-kinetica la pacientul cu artroza posttraumatica a gleznei 

2. Masajul si kinetoterapia aplicate la pacientul cu spondiloza cervicală 

3. Fiziokinetoterapia in reabilitarea paraplegiilor spastice infantile 

4. Posibilitati de recuperare prin kinetoterapie a membrului inferior spastic la copilul cu paralizie 

cerebrala infantila 

5. Reabilitarea kinetica la copilul cu sindrom Down  

6. Recuperarea copilului cu spina bifida  

7. Recuperarea echilibrului si a mersului la copilul paralizie cerebrala infantila forma ataxica 

8. Masajul pentru recuperarea copilului cu sindrom Down 

9. Evaluarea si recuperarea abilitătilor manuale în paralizia cerebrală infantilă 

10. Tehnici de recuperare pentru copilul diagnosticat cu picior varus-equin congenital 

11. Abordarea membrului inferior spastic în  paralizia cerebrală infantilă – paraplegie spastica 

12. Reabilitarea functională globală în hernia de disc lombară operată 

13. Recuperarea prin fizio-kinetoterapie in sciatica radiculară prin discopatie lombara 

14. Evaluarea functionala si recuperarea spondilartropatiilor seronegative 

15. Managementul spasticitatii  membrului superior în paralizia cerebrală infantilă 

16. Recuperarea mersului la copilul cu paralizie cerebrală infantilă 

17. Recuperarea mobilitatii articulare in parapareza spastică infantilă 

18. Managementul recuperator la copilul cu paralizie obstetricală de plex brahial 

19. Recuperarea sechelelor posttraumatice ale articulatiei genunchiului 

20. Tehnici si metode fizicale in spondilozele cervicale cu acuze algice  

21. Kinetoterapia la pacientele cu osteoporoză postmenopauză 

22. Tehnici si metode fizicale de recuperare in spondilita anchilozanta 



23. Metode fizicale de tratament în nevralgia cervicobrahială  

24. Tehnici si metode fizicale de recuperare a umarului dureros hemiplegic 

25. Terapia multidisciplinara in poliartrita reumatoida 

26. Metode fizicale terapeutice în coxartoza 

27. Terapia de recuperare la pacientul cu neuropatie diabetica 

28. Aspecte ale recuperarii multidisciplinare in distrofia muscular Duchenne 

29. Tehnici si metode fizicale in recuperarea pacientului cu artropatie gutoasa 

30. Metode terapeutice la pacientul cu nevralgie Arnold 

31. Metode de recuperare a sindromului spastic in scleroza multipla 

32. Tehnici si metode fizicale de tratament in hernia de disc lombara 

 

 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. Ilinca Ilona 

 

Licență 

1. Kinetoprofilaxia-terapia preventivă a bolilor cronice  

2. Recuperarea funcției motorii după traumatismele vertebro-medulare toraco-lombare 

incomplete. 

3. Reeducarea funcțională a cotului posttraumatic prin tehnici kinetice 

4. Antrenarea echilibrului pentru reducerea riscului la căderi la pacientul cu deformări 

articulare bilaterale secundare poliartritei reumatoide. 



5. Beneficiile kinetoterapiei în ameliorarea capacității funcționale la pacienții cu osteoartrită de 

genunchi 

6. Scăderea riscului de fractura osteoporotică de femur prin kinetoprofilaxie 

7. Prevenirea deformărilor osteoarticulare la copiii obezi prin kinetoprofilaxie 

8. Intervenția kinetoprofilactică și rolul ei asupra ameliorarea calității vieții pacientului cu 

diabet zaharat 

9. Refacerea controlului muscular dinamic al șoldului artrozic 

10. Actualități privind mecanismele și beneficiile stretching-ului asupra prevenirii 

traumatismelor sportive 

 

Disertație 

1. Importanța kinetoterapiei în prevenirea și tratamentul leziunilor musculare la sportive 

2. Promovarea performanței ocupaționale prin tratament kinetoterapeutic și terapie 

ocupațională la pacienții cu dizabilități.  

3. Importanța stretching-ului în ajustarea amplitudinii de mișcare și controlului motor la 

pacientii cu dizabilități 

4. Evaluarea și tratatamentul unui pacient cu capsulită adezivă folosind metoda Mckenzie. 

5. Tehnici și metode specifice utilizate in recuperarea leziunilor tendonului Achilian tratate 

chirurgical. 

6. Managementul durerii cronice din sindromul piriform induse de compresia nervului sciatic  

7. Particularitățile programului de recuperare si evoluția funcțională a unui pacient cu boala 

Parkinson 

8. Principiile recuperării medicale ale mersului cu proteza la pacienții amputați 

9. Beneficiile programului de recuperare a mâinii artrozice 

10. Efectele antrenamentului neuromuscular în recuperarea leziunilor ligamentare, tratate 

chirurgical 

 

 

 

 

 Indrumator: Conf. univ. dr. Alice Gusti 
 

Licenta: 

1. Rolul kinetoterapeutului in tratamentul varstnicilor cu imbatranire cu profil cardiovascular 

2. Rolul kinetoterapeutului in tratamentul varstnicilor cu imbatranire cu profil osteoarticular 

3. Rolul kinetoterapeutului in tratamentul varstnicilor cu imbatranire cu profil neurologic 

4. Modificari osteoarticulare la pacientii varstnici 

5. Modificarile memoriei la pacientii varstnici 

6. Modificari respiratorii la pacientii varstnici 

7. Modificari psihice la pacientii varstnici 

8. Rolul kinetoterapiei in sindromul de imobilizare iatrogen 

9. Rolul kinetoterapiei in profilaxia sindromului de imobilizare 

10. Rolul kinetoterapiei in tratamentul complicatiilor sindromului de imobilizare 

 

Dizertatie: 

1. Exercitiul fizic in Modelul de Imbatranire Sanatoasa 

2. Kinetoterapia in Modelul de Imbatranire Sanatoasa  

3. Nutritia in Modelul de Imbatranire Sanatoasa 

4. Antrenamentul cognitiv in Modelul de Imbatranire Sanatoasa 

5. Recuperarea preventiva a varstnicului si kinetoterapeutului 

6. Durerea cronica si tratamentul kinetoterapeutic 



7. Educatia posturala la pacientii varstnici 

8. Semnificatia durerii in practica kinetoterapeutica 

9. Rolul kinetoterapeutului in tratamentul durerii lombare la varstnici 

10. Rolul kinetoterapeutului in tratamentul spondilozei cervicale la varstnici 

 

 

 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:lector. univ. dr. Mihaela Zavaleanu 

 

1. Algoneurodistrofia – efectele unui program kinetic in recuperarea  

2. Efectele terapiei de recuperare în tratamentul fibromialgiei 

3. Importanţa tratamentului fizical-kinetic la pacienţii cu osteoporoză  

4. Terapia kinetică în recuperarea spondilitei ankilozante 

5. Poliatrita reumatoidă – efectele unui program kinetic de recuperare 

6. Efectele electroterapiei în artrozele articulaţiilor mici ale mâinilor 

7. Modalitati de reabilitare/reantrenare pentru echilibrul şi mersul persoanei vârstnice 

8. Electroterapia în tratamentul simptomatologiei dureroase din patologia artrozică a coloanei 

cervicale. 

9. Rolul tratamentului kinetic în spondilodiscartroza lombară 

10. Rolul masajului în terapia de recuperare pentru patologia degenerativă a coloanei lombare 

11. Efectele electroterapiei pentru scăderea simptomatologiei dureroase în gonartroză 

decompensă algic şi funcţional 

12. Rolul tratamentului kinetic în scolioza idiopatica 

 

 

 Indrumator:lector univ. dr. Elvira Păun 
 

1. Reeducarea prehensiunii-principii și tehnici   

2. Recuperarea mersului in sechelele postencefalopatie infantilă   

3. Hemiplegia postAVC ischemic-evaluare, principii de recuperare   

4. Posturarea si interventia kinetica  în lordoze lombare   

5. Refacerea funcționalității cotului instabil  

6. Reeducarea transferurilor în patologia neurologica  

7. Reeducarea controlului motor in paraplegii  

8. Stabilizarea coloanei vertebrale in herniile de disc neoperate  

9. Ortezarea membrului superior în hemiplegii  



 

 Indrumator:lector univ. dr. Denisa Bieru-Enescu 
 

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 pliometrie la atleți. 

 

 

 

 

 

 Indrumator:lector 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:lector univ. dr. Ana Maria Cotaran 
 



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: lector univ. dr. Mihai Dragomir 

Licenta 

1. Rolul kinetoterapiei în deviațiile coloanei vertebrale scolioza în ˝s˝ 

2. Rolul kinetoterapiei in recuperarea pacientilor cu paralizie de nervi periferici la nivelul 

membrului superior  

3. Recuperarea prin mijloacele masajului şi kinetoterapiei a discopatiei lombare 

4. Hemiplegia spastică-metodeși tehnici de recuperare 

5. Eficienţa programelor de kinetoterapie la pacienţii cu discopatie lombară 

6. Kinetoterapia in traumatismele mainii  

7. Recuperarea prin mijloace kinetoterapeutice în gonartroză 

8. Kinetoterapia în patologiile reumatismale ale genunchiului 

9. Eficienţa programelor de kinetoterapie la pacienţii cu artroplastie totală de șold 

10. Posibilităţi şi limite de recuperare în scolioză "C" 

 

Disertatie 

1. Metode și tehnici de recuperare a pacienților cu infarct ischemic cerebral 

2. Eficienţa programelor de kinetoterapie la pacienţii cu artroplastie totală de genunchi 

3. Profilaxia și recuperarea genunchiului la sportivi 

4. Rolul tratamentului kinetoterapeutic în fractura de  platou tibial operat 

5. Rolul kinetoterapiei in  recuperare poliartritei reumatoide 

 


