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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

1.3 Departamentul Kinetoterapie şi Discipline Teoretice 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Probleme etice şi legale în kinetoterapie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. András Álmos 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. András Álmos 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DC 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 8 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 2 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie și internet (pentru 

identificarea actelor normative în vigoare, abordate) 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de seminar  
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6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro
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n

a
le

  Formarea profilului etic şi profesional al viitorilor specialişti în domeniul kinetoterapiei. 

 Conştientizarea comportamentului deontologic în relaţia kinetoterapeut – pacient. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er
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le

 

 Capacitatea de a înţelege şi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie şi eficienţă 

ale profesiei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul legislativ din România. Clasificarea 

actelor normative. Norma juridică. 
Prelegere interactivă 2 ore 

2. Norma morală, norma etică, norma deontologică şi 

norma juridică în activitatea de reabilitare şi 

recuperare a pacienţilor. Deontologia profesile de 

kinetoterapeut. 

Prelegere interactivă 4 ore 

3. Principii funadamentale ale exercitării profesiei de 

kinetoterapeut. 
Prelegere interactivă 2 ore 

4. Cadrul legal privind exercitarea profesiunii de 

kinetoterapeut Constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din 

România 

Prelegere interactivă 4 ore 

5. Drepturile pacientului. Prelegere interactivă 4 ore 

6. Cadrul legal de înfiinţare unei societăţi comerciale 

cu activitate în domeniul kinetoterapiei. 
Prelegere interactivă 4 ore 

7. Importanţa Regulamentului de Organizare şi Prelegere interactivă 6 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Însuşirea unei culturi juridice necesare exercitării adecvate profesiei de 

kinetoterapeut; 
 Precizarea cadrului etic şi deontologic al profesilor medicale. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Formarea competenţelor cu privire la interpretarea şi aplicarea normelor 

juridice în legătură cu activitatea de reabilitare şi recuperare a pacienţilor;  

 Formarea deprinderii de a exploata oportunităţilor oferite de dreptul 

pozitiv al României;  

 Conştientizarea cu privire la răspunderea şi responsabilitatea ce incumbă 

celor implicaţi în activitatea de reabilitare şi recuperare a pacienţilor; 
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Funcţionare a unităţilor cu activitate în domeniul 

reabilitării şi recuperării a pacienţilor. 

8. Judecarea şi sancţionarea comportamentelor 

nedeontologice şi neetice. 
Prelegere interactivă 2 ore 

 Total  28 

Bibliografie: 

1. Codul de deontologie medicală din 30 mai 2012 al Colegiului Medicilor din România.  

2. Constituţia României. 

3. Voicu, A. V., “Răspunderea civilă delictuală cu privire specială la activitatea sportivă”, Editura “Lumina 

Lex”, Bucureşti, 1999. 

4. Legea. nr. 31/1990 a societăţilor. 

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

6. LEGE nr. 229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, 

precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România 

7. Roman, N., Repanovici, A., Rogozea, L. Evoluţia aspectelor etice şi a dilemelor morale în practica 

clinică a fiziokinetoterapeuţilor, Etică medicală, J.M.B. nr.1 – 2014. 

8. Proiect de lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut - Constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. 

9. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor. 

10. Voicu, A. V., The Legal Dimension of Ethics in Sports, The International Sports Law Journal, Volume 

3-4, 2005  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Relaţia dintre norma morală, norma etică, norma 

deontologică şi norma juridică în practica 

cotidiană. 

Problematizare, studii 

de caz 
2 ore 

2. Aplicarea în practică a principiilor funadamentale 

ale exercitării profesiei de kinetoterapeut. 

Problematizare, studii 

de caz 
2 ore 

3. Problematica statutului kinetoterapeutului în 

România. 

Problematizare, studii 

de caz 
2 ore 

4. Realizarea drepturilor pacienţilor în activitatea de 

kinetoterapie. 

Problematizare, studii 

de caz 
2 ore 

5. Probleme practice în înfiinţarea un societăţi cu 

activitate în domeniul kinetoterapiei. 

Problematizare, studii 

de caz 
2 ore 

6. Elaborarea unui Regulament de Organizare şi 

Funcţionare. 

Problematizare, studii 

de caz 
2 ore 

7. Cazuri de malpraxis. Problematizare, studii 

de caz 
2 ore 

 Total 14 ore 

Bibliografie:  

1. Codul de deontologie medicală din 30 mai 2012 al Colegiului Medicilor din România.  

2. Constituţia României. 

3. Voicu, A. V., “Răspunderea civilă delictuală cu privire specială la activitatea sportivă”, Editura “Lumina 

Lex”, Bucureşti, 1999. 

4. Legea. nr. 31/1990 a societăţilor. 

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

6. LEGE nr. 229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, 

precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România 

7. Roman, N., Repanovici, A., Rogozea, L. Evoluţia aspectelor etice şi a dilemelor morale în practica 

clinică a fiziokinetoterapeuţilor, Etică medicală, J.M.B. nr.1 – 2014. 

8. Proiect de lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut - Constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. 
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9. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor mediilor științifice și profesionale  

din domeniul kinetoterapiei.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Evaluarea cunoştinţelor 

acumulate în cadrul 

prelegerilor de la curs 

Scris 60% 

10.5 Seminar/laborator Activitate la seminar Periodic 10% 

Elaborarea şi prezentarea 

unui referat cu o tematică 

dată 

Periodic 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea, prezentarea şi interpretarea acelor acte normative care au aplicabilitate în activităţile de 

kinetoterapie din România.  

 Nota minimă de 5 (cinci) la toate formele de evaluare. 

 

 

 

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Lect.univ.dr. András Álmos  Lect.univ.dr. András Álmos 

 

Semnătura coordonatorului de Master 

Prof.univ.dr. Ciocoi Pop Rareş 


