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DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE APLICATE 

TITLURI PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE 
AN ACADEMIC 2021-2022 

 
KINETOTERAPIE LA DOMICILIU 

Cadru didactic Progarmul Ciclul de 
studii 

Tema lucrării de disertație 

Lect.univ.dr. Agapii 
Eugeniu KD 

M
as

te
r 

1. Recuperarea sindromului ,,genunchiul alergătoruluiˮ la sportivii de 
performanță. 

2. Program de exerciții fizice adaptate și mijloace asociate kinetoterapiei în 
recuperarea traumatismelor la nivelul coapsei Balan P. Angela 

3. Recuperarea funcțională a pacientului după leziuni ale mușchiului supraspinos 
cu ajutorul programului kintoterapeutic. 

4. Recuperarea pacienților cu fracură de rotulă prin program de exerciții fizice 
adaptate kinetoterapiei. 

5. Recuperarea fracturilor proximale ale humerusului prin program de exerciții 
fizice adaptate și mijloace asociate kinetoterapiei Pitropova S. Tatiana 

6. Combinarea tehnicilor kinetice cu metodologiile moderne în tratamentul 
complex al spondilartrozei la sportivi. 

7. Recuperarea herniilor de disc la halterofili Miron I. Simion 
8. Importanța și rolul nutriției în efortul sportivilor de performanță Prodan V. Elena 
9. Kinеtоtеrаpiа în rеcupеrаrеа funcțiоnаlă а pаciеntului după lеziuni mеniscаlе 

Gheorghișenco Gh. Gheorghe 
10. Rolul kinеtotеrарiеi în рrеvеnirеа trаumаtismеlor lа сoрii în timрul асtivității 

sрortivе Rusu I. Stanislav 
11. Importanța utilizării metodelor moderne de refacere în activitatea sportivă de 

performanță Măriuță I. Leon 
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12. Corectarea dezvoltarării fizice la sportivii juniori cu tulburări ale aparatului 
locomotor Budianu R. Liubov 

13. Program kinetoterapeutic în recuperarea traumei de bazin Litvinenco V. Liliana 
14. Kinetoterapia în recuperarea ,,Sindromul inimii de atletˮ. Dociu I. Svetlana 
15. Aplicarea kinetoterapiei în meniscectomie de genunchi Bancu V. Liliana 
16. Kinetoprofilaxia deficiențelor de atitudine la elevii claselor primare Boldurat 

Gh. Maria 

Lect.univ.dr. Racu Serghei K.D. 

M
as

te
r 

1. Tendinţe noi în recuperаreа cifozei funcționale lа copii 
2. Particularități de recuperare a scoliozelor prin mijloace kinetoterapeutice Untilă 

A. Eugeniu 
3. Aplicațiile realității virtuale în tulburări de echilibru 
4. Kinesiologia medicală în expertiza judiciară 
5. Elaborarea programei kinetoterapeutice în baza evaluării neuromusculare la 

copii 0-4 ani. Moroșanu V. Angela 
6. Rolul terapiei ocupaționale în reabilitarea copiilor cu CES. Moisei N. Felicia 
7. Dezvoltarea comunicării prin activități de terapie ocupațională. 
8. Rolul antrenamentului în circuit în optimizarea indicilor stării de sănătate a 

sportivilor juniori. Vasiliu M. Adrian 
9. Exerciţiul fizic – mijloc de bază al kinetoprofilaxiei în recuperarea pacienților 

cu diferite traume. 
10. Recuperarea funcțională a copiilor cu tulburări de coordonare centrale. 
11. Educarea şi reeducarea echilibrului şi coordonării a adolescenţilor cu 

hidrocefalie. 
12. Evaluarea capacităţii de efort la pacienții cardiaci cu indicație pentru recuperare 

kinetică cu ajutorul testelor de efort. 
13. Ludoterapia – rolul ei în stimularea proceselor cognitive la copiii cu nevoi 

special. 
14. Aspecte ale kinetoterapiei în perioada pre- și postpartum. Protuc S. Gerogeta 

 


