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ZIUA ORA 
LICENȚĂ (LR + LM, ZI + IFR) MASTERAT 

EFS SPM KINETO APS EFAT MOAS KAAL 

16.06.2021 8 
Anatomie 

funcţională 
Anatomie funcţională 

Anatomie şi 

biomecanică 

Programarea şi 

dirijarea antr. 

sportiv 

Psihomotricitate 

Management şi 

marketing în 

organizaţii 

sportive 

Biomecanică 

musculară 

normală şi 

patologică 

16.06.2021 9 Kinesiologie Kinesiologie Baschet - bazele gen. 
Teoria comp. 

sportive 

Imagine şi 

publicitate în 

activităţile de 

agrement în turism 

Carieră şi 

motivare 

Met. de eval. 

analitice şi 

globale ale 

restantului 

funcţional (în 

lb.engleză) 

16.06.2021 10 

Activităţi motrice 

adaptate pentru 

persoane aflate în 

condiţii speciale 

Antr. şi comp. în sportul 

adaptat 

 

Kinesiologie 

Metodica antr. pe 

ramură de sport - 

Seniori P1 

Legislaţie şi etică 

în sport 

Resurse umane 

ale organizaţiilor 

sportive  

Met. de cercetare 

cantitativă 

aplicabile în 

kinetoterapie (în 

lb.engleză) 

16.06.2021 11 
Handbal - bazele 

gen. 
Handbal - bazele gen. Gimnastică de bază 

Asistenţă 

psihologică în 

sportul de 

performanţă 

Fiziologia 

efortului fizic 

Legislaţie şi etică 

în sport 

Recuperarea 

funcţională în 

patologia 

ortopedică şi 

traumatică 

16.06.2021 12 Gimnastica de bază Gimnastica de bază 
Bazele gen. ale 

atletismului 

Stagiu de practică 

în cluburi şi 

asociaţii sportive - 

Seniori P1 

Alpinism şi 

escalada 

Managementul 

evenimentelor 

sportive 

Pactică de 

specialitate 1 

16.06.2021 13 
Bazele gen. ale 

atletismului 

Bazele gen. ale 

atletismului 

 

Handbal - bazele 

gen. 

Modificări 

adaptative ale 

organismului în 

efortul fizic 

Discipline de 

combat 

Manag. 

educațional 

Recuperare 

funcţională în 

bolile reumatice 

16.06.2021 14 
Teoria şi metodica 

ed. fizice şi sportului 

Teoria şi metodica ed. 

fizice şi sportului 

Bazele gen. ale 

kinetoterapiei 

Met. avansate de 

cercetare în 

motricitatea 

umană (în 

lb.engleză) 

 

Ed. fizică şi 

calitatea vieţii 

Managementul 

contabil şi 

financiar în 

organizaţii 

Imagistică şi 

radiologie în 

recuperare 
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ZIUA ORA 
LICENȚĂ (LR + LM, ZI + IFR) MASTERAT 

EFS SPM KINETO APS EFAT MOAS KAAL 

16.06.2021 15 
Ed. pentru sănătate şi 

prim ajutor 

Ed. pentru sănătate şi 

prim ajutor 
Fiziologie 

Teoria şi 

metodica antr. 

sportiv 

Activităţi fizice 

recreative 

extracurriculare 

indoor şi outdoor 

Organizarea şi 

administrarea 

centrelor de 

întreţinere 

corporală 

Profilaxia 

decondiţionării 

fizice 

16.06.2021 16 
Istoria ed. fizice şi 

sportului 

Istoria ed. fizice şi 

sportului 

Teoria şi metodica 

ed. fizice şi sportului 

Metodica antr. pe 

ramură de sport - 

Seniori P2 

Met. avansate de 

cercetare în 

motricitatea umană  

(în lb.engleză) 

Metode avansate 

de cercetare în 

motricitatea 

umană  

Probleme etice şi 

legale în 

kinetoterapie 

16.06.2021 17 Fotbal - bazele gen. Fotbal - bazele gen. 
Ed. pentru sănătate şi 

prim ajutor 

Grupul sportiv - 

cunoaştere şi 

conducere 

 

Tehnici de 

supravieţuire în 

agrementul în 

natură 

Managementul 

proiectelor ( în 

lb. engleză) 

Practică de 

specialitate 2 

16.06.2021 18 
Judo - teorie şi 

practică 
Judo - teorie şi practică 

Măsurare şi eval. în 

kinetoterapie 

Stagiu de practică 

în cluburi şi 

asociaţii sportive - 

Seniori P2 

Proiectarea şi 

coordonarea 

activităţilor 

sportive şcolare de 

agrement  

Practică 

managerială în 

organizaţii 

sportive 

Recuperarea 

funcţională în 

afecţiunile 

neurologice 

16.06.2021 19 
Schi - teorie şi 

practică 
Schi - teorie şi practică Fotbal - bazele gen. 

Măsuri de 

prevenire a 

accidentelor în 

antr. şi competiţii 

 

Potenţialul şi 

amenajările în 

agrementul turistic 

românesc 

 

 
Fiziologia 

exerciţiului fizic 

17.06.2021 8 
Limba Engleză (toți 

anii) 

Limba Engleză (toți 

anii) 

Limba Engleză (toți 

anii) 

Limba Engleză 

(toți anii) 

Limba Engleză 

(toți anii) 

Limba Engleză 

(toți anii) 

Limba Engleză 

(toți anii) 

17.06.2021 8:30 Fiziologie Fiziologie 

Kinetoterapia în 

afecţiuni ortopedico-

traumatice 

Dopingul şi 

nutriţia în sportul 

de performanţă 

Tehnici de 

motivare a 

grupului în turism 

Manag. 

perfomanţei 

sportive 

Sănătate, boală, 

terapie 

17.06.2021 9 
Met. de cercetare în 

ed. fizică şi sport 

Met. de cercetare în ed. 

fizică şi sport 

Kinetoterapia în 

afecţiuni 

reumatologice 

Antrenamentul 

sportiv pentru 

persoane cu nevoi 

speciale 

 

Proiectare 

curriculară în ed. 

fizică 

Amenajarea şi 

gestionarea 

bazelor sportive 

Practică de 

specialitate 3 
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ZIUA ORA 
LICENȚĂ (LR + LM, ZI + IFR) MASTERAT 

EFS SPM KINETO APS EFAT MOAS KAAL 

17.06.2021 10 
Psihopedagogie în 

ed. fizică şi sport 

Psihopedagogie în ed. 

fizică şi sport 
Semiologie 

Abordarea 

interdisciplinară 

în EFS (în 

lb.engleză) 

Abordare 

interdisciplinară în 

EFS (în 

lb.engleză) 

Manag. 

conflictelor 

Tai chi 

 

17.06.2021 11 
Utilizare SOFT-uri  

specializate în EFS 

Utilizare SOFT-uri  

specializate în EFS 

Met. de cercetare 

ştiinţifică utilizate în 

studiul motricităţii 

umane 

Coaching în 

sporturi 

individuale 

 

Practica în centre 

de întreţinere 

corporală  

 

Dezvoltarea 

organizaţională şi 

managementul 

schimbării (în lb. 

engleză) 

Asistenţa 

psihologică în 

kinetoterapie 

17.06.2021 12 Volei - bazele gen. Volei - bazele gen. Volei - bazele gen. 

Stagiu de practică 

în structuri 

sportive 

Fitness 

 

Tehnici şi 

metode de 

negociere şi 

comunicare (în 

lb. engleză) 

Recuperarea prin 

agenţi fizici  

17.06.2021 13 
Atletism - teorie şi 

practică 

Atletism - teorie şi 

practică 

Tehnici de 

manevrare a 

bolnavului 

Coaching în 

jocuri sportive 

 

Sportul pentru toţi 

 

Stagiu de 

pregătire şi 

elaborare a 

disertaţiei 

Educaţie fizică 

adaptată pentru 

persoane cu 

nevoi speciale 

17.06.2021 13:30 
Înot - teorie şi 

practică 
Înot - teorie şi practică 

Elemente de terapie 

ocupaţională 
  

Practică în 

organizaţii de 

agrement - 

outdoor 

Terapia 

recuperatorie în 

bolile respiratorii 

 

17.06.2021 13:30 
Rugby - teorie şi 

practică 

Rugby - teorie şi 

practică 

Refacere şi 

recuperare în sportul 

de performanţă 

   
Practica de 

specialitate 4 

17.06.2021 13:30 
Gimnastică ritmică - 

teorie şi practică 

Gimnastică ritmică - 

teorie şi practică 

Met. şi tehnici de 

tonifiere musculară 

Met. de eval. a 

capacităţii de 

performanţă 

Prim ajutor şi 

igiena 

echipamentului (în 

lb. engleză) 

 

Stagiu de 

pregătire şi 

elaborare a 

disertaţiei 

17.06.2021 13:30 
Tenis de masă - 

teorie şi practică 

Tenis de masă - teorie şi 

practică 

Kinetoterapia în 

afecţiuni uro-genitale 

şi obstetricale 

Competiţia 

sportivă în mass-

media 

Rolul factorilor de 

mediu asupra 

organismului 

uman  

Leadership în 

sport 

Terapii 

alternative în 

recuperare 
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ZIUA ORA 
LICENȚĂ (LR + LM, ZI + IFR) MASTERAT 

EFS SPM KINETO APS EFAT MOAS KAAL 

17.06.2021 14 
Tenis de câmp - 

teorie şi practică 

Tenis de câmp - teorie 

şi practică 

Kinetoterapia în 

afecţiunile 

neurologice 

Inducerea şi 

valorificarea 

formei sportive 

Practica în 

activitatea de 

agrement turistic 

Managementul 

activităţilor de 

educaţie fizică şi 

sport şcolar  

Kinetoterapia 

mijloc adjuvant 

în terapia 

intensivă 

 

17.06.2021 15 
Eval. motrică şi 

somatofuncţională 

Eval. motrică şi 

somatofuncţională 

Kinetoterapia în 

afecţiuni cardio-

respiratorii 

Antrenamentul 

mental în sportul 

de performanţă 

 

Stagiu de pregătire 

şi elaborare a 

lucrării de 

disertaţie 

Organizarea şi 

coordonarea 

activităţilor 

sportul pentru 

toţi  

Kinetoterapia în 

traumatologia 

sportivă (în lb. 

engleză) 

 

17.06.2021 16 
Comunicare în ed. 

fizică şi sport 

Comunicare în ed. 

fizică şi sport 

Masaj şi tehnici 

complementare 

Organizare şi 

conducere în 

sportul 

competiţional 

 

Dezvoltarea 

potenţialului 

creativ prin 

mijloacele EFS 

Practică în centre 

de fitness 

Wellness şi 

profilaxie (în lb. 

engleză) 

 

17.06.2021 17 Baschet - bazele gen. Baschet - bazele gen. 
Stagiu de practică în 

centre de recuperare 

Stagiu de 

pregătire şi 

elaborare a 

lucrării de 

disertaţie 

Activităţi fizice de 

agrement pentru 

persoane cu nevoi 

speciale 

Manag. 

activităţilor 

sportive a 

persoanelor cu 

disabilităţi 

Terapia 

ocupaţională în 

bolile 

neurologice 

 

17.06.2021 18 
Gimnastică artistică - 

teorie şi practică 

Gimnastică artistică - 

teorie şi practică 
Ortezare protezare 

Etică sportivă 

 

Sporturi de iarnă - 

sowboarding şi 

schi de tură 

Psihologia 

organizaţional-

managerială 

Metode de 

recuperare în 

bolile cardio-

vasculare 

 

17.06.2021 19 
Gimnastică aerobică 

de întreţinere 

Bazele gen. ale antr. 

sportiv 

Stagiu  de aplicatii 

practice în mediul 

acvatic 

Tehnici de 

negociere şi 

impresariat în 

sport 

Aplicaţii nautice şi 

tehnici de 

manevrare a 

ambarcaţiunilor 

 

Stagiu 

balneologie 

 

18.06.2021 8 
Stagiu de practică în 

activităţi de turism 

Stagiu de practică în 

structuri ale sportului 

Kinetoterapia în 

pediatrie 
   

Modificări 

induse de sarcină 

şi lăuzie-

profilaxie 
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ZIUA ORA 
LICENȚĂ (LR + LM, ZI + IFR) MASTERAT 

EFS SPM KINETO APS EFAT MOAS KAAL 

18.06.2021 9 
Practica şi metodica 

activităţilor motrice 

pe grupe de vârstă 

Fiziologia efortului 

sportiv 

Met. şi tehnici de 

reeducare neuro-

motorie 

    

18.06.2021 10 Fitness Psihologia sportului 

Kinetoterapia 

deficienţelor fizice şi 

senzoriale 

    

18.06.2021 11 
Med. pred. 

gimnasticii în șc. 

Metodica antr. pe 

ramură de sport - 

începători 

Elemente de 

fizioterapie 
    

18.06.2021 12 
Med. pred. voleiului 

în șc. 

Refacere şi recuperare 

în sportul de 

performanţă 

Stagiu de aplicaţii 

practice în mediul 

montan 

    

18.06.2021 13 
Med. pred. 

baschetului în șc. 

Tehnici de monitorizare 

a performanţei sportive 

Stagiu de practică în 

centre de asistenţă 

socială 

    

18.06.2021 13:30 
Stagiu de practică în 

baze de agrement 

Stagiu de practică în 

centre de iniţiere în 

sport - începători 

Echipamente, 

aparate, instalaţii 

utilizate în 

kinetoterapie 

    

18.06.2021 13:30 
Dansuri - teorie şi 

practică 

Dansuri - teorie şi 

practică 

Kinetoprofilaxia 

secundară şi terţiară 
    

18.06.2021 13:30 Lupte Lupte      

18.06.2021 13:30 Escaladă Escaladă      

18.06.2021 13:30 
Sociologia ed. fizice 

şi sportului 

Sociologia ed. fizice şi 

sportului 

Manag. şi marketing 

în kinetoterapie 
    

18.06.2021 13:30 
Manag. şi marketing 

în EFS 

Manag. şi marketing în 

EFS 

Comunicare şi 

consiliere în 

kinetoterapie 

    

18.06.2021 14 
Etică şi deontologie 

în EFS 

Etică şi deontologie în 

EFS 

Radiologie şi 

imagistică medicală 
    

18.06.2021 15 
Med. pred. 

atletismului în șc. 
Biomecanica 

Înot şi 

hidrokinetoterapie 
    

18.06.2021 16 
Med. pred.  

handbalului în șc. 

Metodica antr. pe 

ramură de sport - 

Kinetoterapia în 

geriatrie şi 
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ZIUA ORA 
LICENȚĂ (LR + LM, ZI + IFR) MASTERAT 

EFS SPM KINETO APS EFAT MOAS KAAL 
avansaţi gerontologie 

18.06.2021 17 
Med. pred. fotbalului 

în șc. 

Tehnici şi met. pentru 

dezvoltarea calităţilor 

motrice 

Stagiu în centre 

speciale de ed. 
    

18.06.2021 18  

Echipamente, aparate şi 

instalaţii folosite în 

sport 

Terapii 

complementare 

 

    

18.06.2021 19 
Stagiu de pregătire şi 

elaborare a lucrării 

de licenţă 

Stagiu de pregătire şi 

elaborare a lucrării de 

licenţă 

Stagiu de pregătire şi 

elaborare a lucrării 

de licenţă 

    

18.06.2021 19 
Stagiu de practică în 

unităţi de învăţământ 

Stagiu de practică în 

centre de iniţiere în 

sport - 

avansaţi/evenimente 

sportive 

Sportul la persoane 

cu disabilităţi 

 

    

18.06.2021 19 
Turism - aplicaţie 

practică 

Turism - aplicaţie 

practică 
TAI CHI     

18.06.2021 19 
Sporturi de iarnă - 

aplicaţie practică 

Sporturi de iarnă - 

aplicaţie practică 
     

18.06.2021 19 
Sporturi nautice - 

aplicaţie practică 

 

Sporturi nautice - 

aplicaţie practică 
     

 


