TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENTĂ/DISERTATIE
SESIUNEA
iunie/iulie 2013

Indrumator: Prof. univ. dr. Avramescu Taina
1. Directii principale in recuperarea traumatismelor sportive in volei
1. Directii principale in recuperarea traumatismelor sportive in fotbal
2. Directii principale in recuperarea traumatismelor sportive in handbal
3. Directii principale in recuperarea traumatismelor sportive in baschet
4. Profilaxia traumatismelor la sportivi
5. Profilaxia deficientelor fizice la sportivi
6. Recuperarea leziunilor de menisc la sportivii de performanta
7. Metode kinetoterapice in tratarea durerii
8. Rolul kinetoterapeutului in reglarea compozitiei corporale la sportivi
9. Rolul kinetoterapeutului in prevenirea si recuperarea deficientelor fizice aparute in
practicarea tenisului de camp
10. Combaterea deficientelor coloanei vertebrale prin jocuri de miscare
11. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea entorselor de glezna
12. Rolul kinetoterapeutului la realizarea programelor de fitness
13. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea umarului in patologia sportiva
14. Activitati fizice adaptate la copilul cu disabilitati motorii
15. Biomecanica mersului uman- mers patologic
16. Rolul kinetoterapeutului in prevenirea si combaterea obezitatii
17. Rolul stretchingului in prevenirea traumatismelor sportive
18. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea leziunulor de menisc la sportivi
19. Noi abordari in recuperarea traumatismelor membrului inferior
20. Rolul kt in recuperarea traumatismelor genunchiului
21. Rolul kt in tratamentul diabetului zaharat
22. Rolul kt in prevenirea osteoporozei
23. Rolul kinetoterapeutului in profilaxia traumatismelor sportive
24. Rolul kt in recuperarea lombosacralgiei
25. Rolul kinetoterapeutului in recuperarea microtraumatismelor sportive
26. Rolul kinetoterapiei in abordarea psihologica a antrenamentului
27. HTA la sportivi- programme terapeutice
28. Aplicatii ale hidroterapiei în afectiuni ortopedico-traumatice si accidente sportive.
29. Analiza de miscare; aplicatii in recuperarea sportiv
30. Rolul biomecanicii in traumatologia sportiva

Indrumator: prof. univ.dr. Ligia Rusu
1. Eficienta kinetoterapiei în nevralgia cervico brahială
2. Tehnici de tonifiere musculară a umărului
3. Refacerea postoperatorie a stabilitătii genunchiului
4. Kinetoterapia în reducerea spasticitătii
5. Refacerea controlului motor si mobilitătii genunchiului
6. Tonifierea musculară în tulburările de statică vertebrală
7. Antrenamentul controlului si coordonării piciorului hemiplegic

8. Eficienta kinetoterapiei în tratamentul bursitei subacromiale
9. Kinetoterapia în patologia vertebrală dorsolombară
10. Antrenamentul proprioceptiv al piciorului
11. Interventia kinetică în mentinerea stabilitătii dinamice a genunchiului
12. Studiul impactului functional al microtraumatismelor musculare
13. Paralizia plexului brahial-evaluare , recuperare
14. Refacerea tonusului muscular al membrului superior plegic
15. Abordarea kinetică în hemiplegiile de cauză vasculară
16. Refacerea staticii vertebrale a regiunii cervicale
17. Reabilitarea controlului motor al soldului
18. Recuperarea neuromotorie în polineuropatii
19. Recuperarea functională a mâinii posttraumatice
20. Recuperarea echilibrului în scleroza multiplă
21. Refacerea tonusului muscular în paraplegii
22. Recuperarea functională în parapareza spastică
23. Antrenamentul proprioceptiv al cotului
24. Eficienta kinetoterapiei în tendinita rotuliană
25. Recuperarea coordonării în accidentele vasculare cerebrale
26. Aportul kinetoterapiei în tratamentul umărului posttraumatic
27. Restabilirea echilibrului muscular al genunchiului
28. Studiul sistemului proprioceptiv al piciorului în procesul de recuperare
29. Evaluarea si recuperarea în paralizia cerebrală infantilă
30.Tonifierea paravertebrală în lombalgiile joase
Indrumator: Conf. univ. dr. Calina Mirela
1. Consideratii privind dezvoltarea fizică la diverse loturi de sportivi juniori
2. Cresterea si dezvoltarea fizică indicatori ai stării de sănătate la copii de vârstă scolară
3. Rolul kinetoterapiei în tratamentul tulburărilor de crestere si dezvoltatre la copii
4. Rolul kinetoterapiei în corectarea deviatiilor coloanei vertebrale în plan sagital
(cifoze, lordoze, cifolordoze)
5. Rolul kinetoterapiei în corectarea deviatiilor 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 deformatiilor toracelui
8. Rolul kinetoterapiei în corectarea deficientelor spatelui (spate cifotic, lordotic, plan)
9. Rolul kinetoterapiei în corectarea deviatiilor si deformatiilor membrelor inferioare
(genu varum, genu valgum, genu recurvatum, picior plat)
10. Rolul kinetoterapiei în recuperarea sindroamele algofunctionale ale coloanei
vertebrale
11. Aspecte privind masajul si kinetoterapia în patologia coifului rotatorilor umărului la
sportivi
12. Sindromul miofascial dureros: evaluare, diagnostic, abordare terapeutică
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.
II. 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
1.
Importanta kinetoterapiei în tulburările de statică plantară.
2.
Terapia fizical-kinetica în artroza cotului.
3.
Kinetoterapia în recuperarea mobilitatii articulare a membrelor inferioare
4.
Importanta tratamentului kinetic în prevenirea deconditionarii pacientilor astmatici.
5.
Recuperarea kinetoterapeutică în leziunile de menisc.
6.
Prevenirea traumatismelor produse prin suprasolicitare la voleibalisti.
7.
Efectele aplicarii programelor kinetice în ankiloza mâinii.
8.
Tratamentul recuperator kinetic în gonartroză.
9.
Aplicatii ale kinetoterapiei in tratamentul rupturilor musculo-tendinoase la sportivi.
10. Kinetoprofilaxia secundară a deficientelor fizice ale elevilor de gimnaziu.
11. Efectele antrenamentului aerob in terapia antiaging
12. Reeducarea functională a cotului posttraumatic.
13. Kinetoprofilaxia secundară în lombosacralgii
14. Modalitati kinetoprofilactice secundare aplicate în corectarea staticii vertebrale
15. Tratamentul kinetoprofilactic al adultului obez.

Indrumator: Conf. univ. dr. Rosulescu Eugenia
1. Management-ul cardiac si pulmonar în distrofia musculară Duchenne (DMD)
2. Management-ul recuperator în artrita cronică juvenilă
3. Asistenta tulburărilor comportamentale si de invatare în distrofia musculară Duchenne
(DMD)
4. Metode de recuperare medicală în sechelele posttraumetice ale gleznei
5. Studiu clinic si recuperarea paraparezelor spastice ereditare
6. Kinetoprofilaxia si metodologia de recuperare fizicală în spondilartrozele cervicale
7. Sciatica radiculară: metodologia si efectele tratamentului combinat fizical-kinetic
8. Electrostimularea si kinetoterapia în paralizia de nerv ulnar
9. Aspecte clinice si de tratament kinetic în sindromul de tunel carpian
10. Aspecte clinice si recuperarea în paraliziile de plex brahial
11. Terapia conservatoare recuperatorie în displazia luxantă de sold
12. Tratamentul ortopedic si recuperator în osteonecroza aseptică de cap femural (ONA)
13. Electrostimularea si recuperarea în pareza de nerv sciatic popliteu intern

14. Consideratii privind evaluarea si rolul kinetoterapiei în coxartroză
15. Kinetoterapia versus fizioterapie în gonartozele primare
16. Management-ul neuromuscular conservativ în distrofia musculară Duchenne (DMD)
17. Management-ul recuperator în distrofia musculară Becker (DMB)
18. Aspecte profilactice si recuperatorii în boala Charcot-Marie-Tooth
19. Metode de recuperare medicală în scleroza laterală amiotrofică
20. Araparezele spastice ereditare: studiu teoretic si recuperare
21. Metodologia de recuperare fizicală si kinetoprofilaxia în hernia de disc L4-L5 si L5-S1
22. Nevralgia cervico-brahială: metodologia si efectele tratamentului combinat fizical-kinetic
23. Electrostimularea si kinetoterapia în recuperarea functională a membrului superior
hemiplegic
24. Apecte clinice si de tratament kinetic în distrofiile musculare congenitale
25. Terapia de stimulare neurosenzorială în paraliziile cerebrale infntile (PCI)
26. Terapia comportamentală în recuperarea copilului cu PCI
27. Aspecte clinice si recuperatorii în Sindromul Down
28. Management-ul recuperator si ortopedic în distrofia musculară Duchenne (DMD)
29. Consideratii privind rolul kinetoterapiei în bolile neuro-musculare
30. Abordarea recuperatorie a membrului inferior spastic în PCI

Indrumator: Lect. univ.dr. Anamaria KESE
1. Recuperarea prin tratament kinetoterapeutic in Maladia Scheuermann.
2. Kinetoterapia in afectiunile reumatismale ale genunchiului (degenerative/ inflamatorii/
posttraumatice/inclusiv protezare).
3. Recuperarea prin kinetoterapie a suferintelor soldului (degenerative/ inflamatorii/
posttraumatice / inclusiv protezare).
4. Mijloace fiziokinetoterapeutice folosite in programul de recuperare neuromotorie a
bolnavului hemiplegic.
5. Recuperarea mersului la pacientii cu accident vascular.
6. Recuperarea in discopatia lombara.
7. Kinetoterapia de recuperare in afectiunile coloanei lombosacrate si in radiculopatii.
8. Programe de recuperare in periatrita scapulo-humerala.
9. Metode de recuperare medicala in scolioze.
10. Metode de recuperare medicala in accidentul vascular.
11. Recuperarea in afectiunile reumatismale (degenerative/ inflamatorii/posttraumatice) ale
umarului.
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: Lector univ. dr. Enescu Bieru Denisa
1. Semnificatia kinetoterapiei în recuperarea pacientilor cardiovasculari.
2. Considerente clinice ale testării capacitătii de efort la un cardiac indicat pentru
recuperare kinetică.
3. Kinetoterapia în tulburările functionale cardiovasculare.
4. Rolul kinetoterapiei în tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale.
5. Importanta programelor de exercitii fizice în fazele de recuperare a pacientilor post
infarct miocardic acut.
6. Recuperarea pacientilor cu valvulopatii cu ajutorul terapiei kinetice.
7. Beneficiul recuperării kinetice la pacientii cu boli ale arterelor periferice.
8. Programe kinetice folosite în terapia bolnavilor cu venopatii.
9. Eficienta exercitiilor pliometrice aplicate de către kinetoterapeut pacientilor în cadrul
programelor de recuperarea kinetică.
10. Îmbunătătirea calitătilor motrice specifice la sportivii de performantă cu ajutorul
pliometriei.
Indrumator: Lect. univ. dr. Zăvăleanu Mihaela
1. Laserul in terapia afectiunilor dureroase degenerative ale coloanei vertebrale
2. Studiu privind aplicarea terapiei electrice in gonartroza
3. Recuperareakinetica a articulatiilormainii
4. Evaluareadezvoltarii neuro-motorii in PC
5. Evaluareaterapiei de recuperare a copilului cu PC spastic
6. Exercitii kinetice de recuperareaglezneiartrozice
7. Exercitiikinetice in terapiacoxartrozei
8. Beneficiilemasajuluiînterapiaafectiunilorcoloaneivertebraledorsal
9. Kinetoterapia in recuperareapacientului post accident vascular cerebral
10. Kinetoterapia in recuperareabolnavului cu proteza de sold simpla

