TEME PENTRU LUCRARI DE LICENTA SI DISERTATIE
SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA-LICENTA
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.
Lect. univ. dr. Ghiata Irina
1.Identificarea modalităților de recuperare în durerea de încărcare mecanică lombară.
2.Conceptul de terapie prin decompresie asociat kinetoterapiei în recuperarea afecțiunilor
degenerative ale coloanei vertebrale cervicale.
3.Importanța kinetoterapiei în paralizia nervului sciatic popliteu extern.
4.Strategia de recuperare funcțională în leziunea ligamentului colateral intern al genunchiului.
5.Rolul recuperării kinetoterapeutice în fracturile de femur.
6.Abordarea kinetoterapeutică în leziunile meniscului.
7.Optimizarea reeducării funcționale la hemiplegici.
8.Intervenția kinetoterapeutică la copiii cu infirmități motrice de origine cerebrală.
9.Kinetoterapia post fracturi ale capului și colului humeral.
10.Kinetoterapia în fractura de olecran operată (prezentare de caz).
11.Abordarea fizio-kinetoterapeutică în sindromul de tunel carpian.
12.Consolidarea capacităților motorii prin metoda jocului la copiii cu sindrom Down.
13.Rolul tehnicilor kinetice în sindromul de conflict acromial.
14.Importanța exercițiului fizic terapeutic în deficiențele de atitudine globală la preșcolari și școlari.
15.Importanța terapiilor combinate în recuperarea pacienților cu spondilită anchilozantă.
Conf. univ. dr. Trăilă Liviu Alexandru
1.Tratamentul kinetic în recuperarea hipertensiunii arteriale
2.Importanţa kinetoterapiei în tratamentul nevralgiei sciatice
3.Rolul kinetoterapiei în recuperarea hemiplegiei adultului
4.Aspecte clinice şi de tratament kinetic în umărul dureros posttraumatic
5.Aspecte privind rolul masajului și kinetoterapiei în recuperarea scoliozei
6.Metode de recuperare a obezităţii adultului
7.Recuperarea kinetică a luxației congenitale de șold
8.Evaluarea și recuperarea infarctului de miocard
9.Aspecte clinice şi de tratament kinetic în coxartroză
10.Aspecte clinice şi de tratament kinetic în gonartroză
11.Tratamentul kinetic în hernia de disc lombară operată
Conf. univ. dr Danciulescu Daniel
1.Noi abordări terapeutice în recuperarea herniei de disc neoperate
2.Recuperarea kinetică în periartrita scapulo-humerală
3.Recuperarea kinetică în gonartroză
4.Recuperarea kinetică în coxartroză
5.Recuperarea kinetică în accidentele vasculare cerebrale soldate cu hemiplegie
6.Explorarea aparatului respirator în sport
7.Aspecte deontologice în relaţia kinetoterapeut - pacient
Lect. Univ. dr. Tohăneanu Andrei
Lect. Univ. dr. Popescu Sorin

1. Importanța corectării cifozei dorsale prin exerciții specifice în mediul acvatic.

