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Nr. 
ord. 

Denumirea temei de disertație  Coordonator 

1.  Aplicarea tehnicilor de masaj în recuperarea 
pacieților cu entorsă la nivelul mîinii. 

Agapii E. 

2.  Recuperarea kinetoterapeutică a persoanelor cu 
fracturi ale articulație talo-crurale. 

Agapii E. 

3.  Criomasajul metodă de prim ajutor în traumele 
sportive. 

Agapii E. 

4.  Recuperarea persoanelor cu gonartroză. Agapii E. 
5.  Kinetoterapia în recuperarea pacienților cu 

traumatismele cutiei toracice. 
Agapii E. 

6.  Metodologia recuperării pacienților cu traume 
cranio – cerebrale. 

Agapii E. 

7.  Exerciţiile ciclice în programa de kinetoterapie 
pentru reeducarea coordonării. 

Agapii E. 

8.  Recuperarea kinetoterapeutică a pacienţilor cu 
cardiopatie ischemică. 

Agapii E. 

9.  Recuperarea kinetoterapeutică şi asistenţă 
educaţională în domeniul astmului bronşic la 
copil. 

Agapii E. 

10.  Recuperarea kinetoterapeutică a bronşitei 
cronice la copii. 

Agapii E. 

11.  Utilizarea mijloacelor kinetoterapeutice in 
readaptarea la efort a pacientului cu disfunctie 
ventilatorie obstructivă. 

Agapii E. 

12.  Recuperarea kinetoterapeutică a miopiei 
ereditare asociată cu deficienţă ortopedică. 

Agapii E. 

13.  Înotul terapeutic ca parte componentă a 
kinetoterapiei în prevenirea deficiențelor fizice 
funcționale ale coloanei vertebrale. 

Agapii E. 

14.  Aplicarea mijloacelor specific înotului în 
recuperarea persoanelor de vîrsta 31-40 ani. 

Agapii E. 

15.  Recuperarea pacienților cu ajutorul 
kinetoterapiei după amputare a membrului 
inferior. 

Agapii E. 

16.  Beneficiile interventiei de recuperare in 
tratamentul neuropatiei diabetice. 

Agapii E. 

17.  Stretching-ul şi exerciţiile proprioceptive în 
entorsa de gleznă. 

Racu S. 



18.  Modalitati de tratament kinetic în dezvoltarea 
motorie a copilului cu Sindrom Down. 

Racu S. 

19.  Aportul kinetoterapiei în afecțiunile coloanei 
vertebrale. 

Racu S. 

20.  Semnificaţia kinetoterapiei în recuperarea 
pacienţilor cardiovasculari. 

Racu S. 

21.  Tehnicile kinetoterapeutice în combaterea 
hemiplegiei spastice. 

Racu S. 

22.  Rolul kinetoterapiei în recuperare a copilului 
cu retard mental. 

Racu S. 

23.  Mijloace kinetoterapeutice utilizate în 
recuperarea traumatismelor musculare. 

Racu S. 

24.  Recuperarea funcţională a neuritelor periferice 
a membrului superior. 

Racu S. 

25.  Însușirea activităților motrice prin combinarea 
biofeedbackului stabilocrafic cu metoda 
Brunngstorm în programa de kinetoterapie la 
persoanele după accident vascular cerebral 

Racu S. 

26.  Beneficiile kinetoterapiei în recuperarea 
motricității la pacientul cu dizabilitate. 

Racu S. 

27.  Kinetoterapia în recuperarea sindromului 
vestibular. 

Racu S. 

28.  Terapia ocupațională în recuperarea copiilor cu 
autism. 

Racu S. 

29.  Recuperarea copiilor cu sindrom spastic prin 
kinesiologia aplicativă. 

Racu S. 

30.  Recuperarea prin activități motrice speciale a 
copiilor cu autism. 

Racu S. 

31.  Kinetoterapia și recuperarea pacienților obezi 
cu afecțiuni asociate 

Racu S. 

32.  Masajul transversal profund în recuperarea 
pacienților cu lombalgii 

 

33.  Kinetoterapia în recuperarea traumei cotului  
34.  Kinetoterapia în tratamentul complex al 

torticolisului 
 

35.  Creșterea rezistenței la efort prin kinetoterapie 
la peroanele cu boala Guillant Barre 

 

36.  Particularitățile kinetoterapiei în traumele 
patelei 

 

37.  Ergoterapia şi importanţa ei în dezvoltarea 
persoanelor cu disabilităţi 

 

38.  Recuperarea fracturilor de claviculă prin 
metode kinetoterapeutice 

 

39.  Kinetoterapia în recuperarea  rupturii 
tendonului Ahilian. 

 

40.  Reabilitarea fizică a copiilor cu consecinţe ale 
traumatismelor obstetricale 

 

41.  Kinetoterapia în recuperarea sportivilor cu 
instabilitate posttraumatică a genunchiului. 

 

42.  Kinetoterapia în recuperarea bursitei  
 


