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Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy 

and Rehabilitation 
 

Proiect ERASMUS +  Agreement number: 2021-1-TR01-KA220-VET-

000032970 

În cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Departamentul de 

Medicină Sportivă și Kinetoterapie, Universitatea din Craiova, se derulează 

un proiect de talie internațională.   

Alături de alte șase instituții partenere (Pamukkale University 

(Coordonator proiect), Suleyman Demirel University, Mustafa Kemal 

University, Baskent Universitu, Siauliai State College, Tartu Health College), 

cu implicarea a patru țări (Turcia, România, Lituania și Estonia), 

Universitatea din Craiova este  partener în Proiectul Erasmus+ European 

“Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation”, 

proiect coordonat de Pamukkale University-Turcia.  Proiectul își propune 

dezvoltarea competențelor în abordarea metodei de stimulare electrică în 

procesul de reabilitare pentru kinetoterapeuți în contextul european al 

pregătirii de specialitate.  

Scopul principal este reprezentat de promovarea educației profesionale 

continue și formare, prin educație digitală de excelență, care va permite 

      

 

  
 

 



dezvoltarea competențelor specifice locului de muncă necesare în prezent și 

viitor.  

Printre obiectivele cheie ale proiectului se enumeră consolidarea 

competențelor profesionale ale fizioterapeuților, îmbunătățirea calității 

serviciilor oferite pacienților prin partajarea celor mai bune practice, 

promovarea utilizării protocoalelor și tehnologiilor noi și standardizate de 

stimulare electrică. 

Printre rezultatele presupuse ale proiectului se enumeră implementarea 

unui curs de formare, virtual (și printat), atât în limba română cât și în limba 

engleză, având ca subiect principal stimularea electrică,folosind  metode 

practice inovatoare de învățare și predare, destinat calificării fizioterapeuților 

din țările partenere.  

Prima întâlnire a proiectului a avut loc în perioada 8-9 Iunie 2022, în 

Turcia, în cadrul Universității Pamukkale. În cadrul primei întâlniri au fost 

discutate activitățile de bază ale proiectului și a fost stability algoritmul prin 

care se va stabili nivelul de cunoștințe și practică a electrostimulării în fiecare 

țară cu ajutorul unui chestionar, informații ce vor sta la baza realizării 

materalului de studiu. 

Alte cinci întâlniri vor avea loc pe perioada proiectului, următoarea 

întâlnire fiind stabilită pentru data de 11-12 Septembrie 2022, în cadrul 

Facultății de Educație Fizică și Sport, Universitatea din Craiova, România. 

 


