TEME PENTRU LUCRARI DE LICENTA SI DISERTATIE
SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA-LICENTA
KINETOTERAPIE IN REEDUCAREA NEUROMOTORIE-MASTER
AN UNIVERSITAR 2020-2021
Fiecare student va lua legatura cu unul din cadrele didactice care va fi coordonator al lucrarii de
licenta/disertatie, stabilind impreuna titlul lucrarii, din cadrul temelor propuse de cadrele didactice.
Ulterior stabilirii titlului, fiecare student va completa cererea (existenta pe site), o va semna si o va
trimite scanata cadrului didactic coordonator.
Termenul de depunere a cererilor este 1Decembrie 2020.
Prof. univ.dr. dr Avramescu Elena Taina
LICENTA
1. Recuperarea in afectiuni degenerative ale coloanei vertebrale
2. Recuperarea in deficientele fizice ale coloanei vertebrale
3. Rolul analizei miscarii in kinetoterapie
DISERATII
1. Recuperarea in afectiunile abarticulare ale umarului la sportivi
2. Recuperarea in afectiuni degenerative ale soldului
3. Recuperarea in afectiuni degenerative ale genunchiului
Prof. univ.dr. Danoiu Mircea
LICENTA-DISERATII
1.Oportunități de îmbunătățire prin intermediul kinetoterapiei în traumatisme de gleznă
2.Recuperarea după fracturi de cot prin proceduri kinetice
3.Ameliorarea deficiențelor coloanei vertebrale prin proceduri fizicale
4.Kinetoterapia – stimulare pentru potențiale electrice cerebrale
5.Afecțiuni miocardice – beneficii kinetoterapeutice
Prof. univ.dr Rusu Ligia
LICENTA
1.Interventia kinetica in tulburarile de statica ale coloanei vertebrale
2.Recuperarea stabilitatii coloanei vertebrale lombare
3.Evaluarea si recuperarea mersului in bolile neurologice
4.Evaluarea si recuperarea echilibrului in bolile neurologice
5.Patologia neurologica degenerativa
6.Recuperarea posttraumatica
7.Paraplegiile-evaluare, recuperare
DISERTATII
1.Reeducarea controlului muscular in infirmitatea motorie centrala
2.Recuperarea kinetica a stabilitatii piciorului
3.Hemiplegia spastica – metode si tehnici kinetice de combatere
4.Posturarea si recuperarea controlului bazinului in parapareza
5.Refacerea transferurilor in reeducarea neuromotorie
6.Reeducarea transferurilor în patologia neurologica
Prof. univ.dr. Vasilescu Maria Mirela
LICENTA-DISERTATII
1.Utilizarea exercitiului fizic in tratamentul si profilaxia obezitatii

2.Efectele somato-funcționale ale utilizării antrenamentului concurent la vârsta copilăriei și
adolescenței
3.Utilizarea profilactică și terapeutică a exercițiului fizic în managementul sănătății cardiorespiratorii
Conf. univ.dr. Calina Mirela
LICENTA-DISERTATII
1.Considerații privind dezvoltarea fizică la diverse loturi de sporivi juniori
2.Creșterea și dezvoltarea fizică indicatori ai stării de sănătate la copii de vârstă școlară
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 cifoscoliozelor
7.Rolul kinetoterapiei în corectarea deformațiilor toracelui
8.Rolul kinetoterapiei în corectarea deficiențelor spatelui (spate cifotic, lordotic, plan)
9.Rolul kinetoterapiei în corectarea deviațiilor și deformațiilor membrelor inferioare (genu varum,
genu valgum, genu recurvatum, picior plat)
10.Rolul kinetoterapiei în recuperarea sindroamele algofuncţionale ale coloanei vertebrale
11.Aspecte privind masajul și kinetoterapia în patologia coifului rotatorilor umărului la sportivi
12.Sindromul miofascial dureros: evaluare, diagnostic, abordare terapeutică
Conf. univ.dr. Gusti Alice
LICENTA-DISERTATII
1.Cervicalgiile-evaluare, recuperare kinetica
2.Ortezarea in dismorfismele aparatului locomotor
3.Neuropatiile periferice-evaluare, reacuperare
Conf. univ.dr. Ilinca Ilona
LICENTA
1. Rolul kinetoterapiei în cadrul tratamentului complex al osteoporozei
2. Implicațiile programelor de tonifiere musculară în procesul terapeutic și profilactic
3. Particularități ale programului kinetic în recuperării sechelelor articulare posttraumatice
4. Importanța recuperării propriocepției în entorse
5. Modalități kinetice de tratament în patologia artrozică
6. Efectele kinetoterapiei în tratamentul spondilozei cervicale
7. Beneficiile programelor kinetice în îmbunătățirea echilibrului la vârstnici
8. Importanța terapiei ocupaționale în reeducarea membrului superior
9. Recuperarea pacientului cu epicondilită laterală
10.Intervenția kinetoprofilactică în diabetul zaharat tip 2
DISERTATIE
1.Beneficiile kinetoterapiei în cadrul tratamentului complex al pacientului cu artropatie hemofilică
2.Creșterea independenței funcționale a pacientului cu scolioză tratată chirurgical
3.Particularitățile tratamentului fizical-kinetic în afecțiunile lombare
4.Recuperarea sechelelor post accident vascular cerebral prin mijloace kinetice
5.Eficiența metodelor de reeducare neuromotorie în tratamentul pacientului cu parapareză flască
6.Aspecte terapeutice în afecțiunile degenerative ale umărului
7.Îmbunătățirea statusului funcțional al pacientului cu fractură de șold
8.Abordarea terapeutică și preventivă a lombalgiilor cronice
9.Prevenirea instabilității cronice a gleznei posttraumatice

10.Recuperarea pumnului disfuncțional posttraumatic
Conf. univ.dr. Dragomir Mihai
LICENTA
1.Metode si tehnici de recuperare a poliartritei reumatoide
2.Rolul kinetoterapiei in recuperarea pacientilor cu infarct ischiemic cerebral
3.Modalitati de recuperare kinetica la pacientii cu artroplastie totala de genunchi
4.Contributii la tratamentul kinetic in fractura de platou tibial operat
5.Modalitatii de recuperare kinetica dupa operatia cezariana
6.Rolul kinetoterapiei in recuperarea coxartrozei primitive
7.Noutatii in recuperarea cocsitei prin metode kinetice
8.Modalitati de tratare a discopatiei lombare cu tehnici din kinetoterappie si masaj
9.Mijloace si metode de recuperare a afectiuni ortopedo-traumatice ale genunchiului.
10.Noutatii in program de kinetoterapie pentru combaterea osteoporozei
11.Recuperarea kinetica în afecţiunile reumatismale ale articulaţiei coxo-femurale
12.Programul de kinetoterapie in timpul sarcinii . Principii de aplicare
13.Contributii la tratamentul kinetic al scoliozei in “C”
14.Eficienta programelor de kinetoterapie intratarea soldului protezat
15.Modalitati de tratament kinetic in dezvoltarea motorie a copilului cu Sindrom Dawn
DISERTATIE
1.Contributii kinetice in tratarea cotului posttraumatic la atletii aruncatori
2.Metode si limite de tratament in patologia reumatismala a genunchiului
3.Recuperarea prin mijoace kinetice a mainii post-fractura
4.Paralizia nervilor periferici la nivelul membrului superior - Tehnici de recuperare
5.Noutatii in recuperarea kinetica a hemiplegiei spastice
6.Traumatismele mainii- Nautati si limite in tratamentul kinetic
7.Rolul kinetoterapiei in dicopatia lombara
8.Metode kineto-terapeutice in tratarea pacientilor cu artoplastie totala de sold
9.Eficienta programelor de kinetoterapie in tratarea gonartozei
10.Noutatii in recuperarea si profilaxia genunchiolui la sportivi
Conf. univ.dr. Rosulescu Eugenia
LICENTA
1. Tehnici si metode de recuperare în periartrita scapulohumerală
2. Metode fizicale de tratament în afectiunile degenerative ale soldului
3. Abordarea terapeutica multidisciplinara in distrofia musculara Duchenne
4. Recuperarea fizical-kinetică în afectiunile degenerative ale genunchiului
5. Metode fizicale de tratament în afectiunile degenerative ale coloanei vertebrale
6. Metode fizicale terapeutice în recuperarea spondilozei cervicale
7. Managementul recuperator in combaterea spasticității membrului superior în paralizia cerebrală
infantilă
8. Rezultate ale terapiei fizicale in afectiunile degenerative ale gleznei
9. Terapia de abilitare-reabilitare in tetrapareza spastica infantila
10. Abordarea terapeutica la copilul cu sindrom ataxic din PCI
DISERTATII
1. Laserul ca terapie moderna in spondiloze
2. Abordarea terapeutica a pacientului cu sindrom Down
3. Recuperarea dizabilitatii in durerea lombara joasa
4. Metode fizicale in terapia spasticitatii
5. Abilitarea membrului superior in paralizia cerebrala infantila

6. Posibilitati de recuperare la pacientul cu sechele post AVC ischemic
7. Afectiuni asociate in paralizia cerebrală infantilă
8. Metode de evaluare şi recuperare a umărului dureros hemiplegic
9. Terapia multidisciplinara la copilul cu autism
10. Posibilitati terapeutice in tulburarile de spectru autist
11. Fizioterapia in recuperarea sechelelor musculare postraumatice
12. Metode fizicale de tratament in poliartrita reumatoida
13. Aspecte ale recuperarii in spondilartropatiile seronegative
14. Terapia fizicala in sindromul fibromialgic
15. Terapia cu laser terapeutic de mare putere HILT
Conf. univ.dr. Enescu Bieru Denisa
LICENTA
1.Prezentarea sistemului cardiovascular din punct de vedere anatomic și fiziologic
2.Descrierea și semnificația recuperării bolnavilor cardiovasculari
3.Rolul testării capacităţii de efort la pacienții cardiaci
4.Aportul kinetoterapiei în tratamentul afecțiunilor cardiace
5.Beneficiul recuperării kinetice în terapia bolilor vasculare periferice
6.Profilaxia bolilor cardiovasculare cu ajutorul exercițiilor fizice
7.Influența efortului fizic asupra funcției cardiovasculare
8.Modificări adaptative ale parametrilor cardiovasculari la sportivi de performanță
DISERTATII
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.
CONF. UNIV. DR. TOHĂNEANU ANDREI AUREL ANTON
LECT. UNIV. DR. POPESCU SORIN SEPTIMIU
Licență
1. Complexitatea redresării mersului în mediul acvatic.
2. Corectarea deficienței fizice spate rotund prin programe de exerciții în mediul acvatic.
3. Programe complexe de exerciții pentru tratarea lordozei lombare prin terapie acvatică.
4. Corectarea spatelui plan prin exerciții acvatice.
5. Complexitatea programului acvatic de reabilitare a pacientului cu coxartroză.
Conf. univ.dr. Zavaleanu Mihaela
LICENTA-DISERTATII
1.
Importanta recuperării pentru menținerea funcționalității genunchiului
artrozic
2.
Modalități de recuperare în spondiloza cervicală cu nevralgie
cervicobrahială
3.
Recuperarea mânii în maladia Dupuytren
4.
Terapii de recuperare pentru menținerea funcționalității în diabetul
zaharat tip II
5.
Recuperarea pacientului cu cancer
6.
Abilitatile motorii in paralizia cerebrala infantila
7.
Posibilități de recuperare si evaluare a echilibrului in maladia Parkinson
8.
Recuperarea în prevenirea declinului functional musculoscheletal la

9.
10.
11.
12.
13.
14.

pacientul vârstnic
Rolul kinetoterapiei in evoluția PSH
Tratamentul de recuperare în artrozele articulaţilor mari ale membrelor
inferioare
Rolul kinetoterapiei în tratamentul ADHD
Terapia mâinii reumatoide pentru menținerea funcționalității
Posibilități de recuperare în osteoporoză
Recuperarea complexă pentru scăderea simptomatologiei dureroase din
nevralgia discală

Lect. univ.dr. Bacanoiu Manuela
LICENTA-DISERTATII
1.Nevralgia cervico-brahială- beneficia prin proceduri fizicale
2.Optimizarea terapeutică prin activitate fizică în afecțiuni neurodegenerative

Lect. univ.dr. Kese AnaMaria
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.Efiiciemta 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.
7.Tratamentul recuperator in afectiunile lombosacrate.
Lect. univ.dr. Neamtu Oana
LICENTA-DISERTATII
1.Recuperarea deficentelor fizice ale toracelui.
2.Kinetoterapia in curburile patologice ale coloanei vertebrale
3. Importanta kinetoterapiei in astmul bronsic
Lect. univ.dr. Paun Elvira
LICENTA-DISERTATII
1.Evaluarea si recuperarea neuromotorie in accidentele vasculare ischemice
2.Reeducarea stabilitatii pumnului posttraumatic
3.Interventia kinetica in patologia miofasciala a coapsei
Lect. univ.dr. Tohaneanu Andrei
LICENTA
1.Kinetoterapia în combaterea spasticității

2.Managementul cabinetelor de kinetoterapie în condițiile pandemiei de Coronavirus
3.Asistența socială a persoanelor cu handicap locomotor în perioada pandemiei de Coronavirus
Asist. univ.dr. Ionescu Gheorghe
LICENTA
1.Recuperarea precoce prin kinetoterapie in artroplastia de sold
2.Recuperarea motorie a copiilor cu sindrom Down
3.Importanta Kinetoterapiei post artroplastie totala de genunchi
Asist. univ.dr. Burileanu Alin
LICENTA
1.Importanta kinetoterapiei in ameliorarea durerilor de spate;
2.Rolul kinetoterapiei in recuperarea post chirurgicala a ligamentului incrucisat anterior.
3.Rolul exercițiului fizic in reeducarea posturală.

