
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 ȘI DISCIPLINE TEORETICE   

1.4 Domeniul de studii  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  

1.5 Ciclul de studii  LICENŢĂ  

1.6 Programul de studiu /  
Calificarea  

KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ  /   
Kinetoterapeut  

 

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei  KINETOTERAPIA DEFICIENȚELOR FIZICE ȘI SENZORIALE  

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. univ. dr. VĂDAN ANCA LUCIA  

2.3 Titularul activităţilor de lucrări 

practice (LP)  
Lect. univ. dr. VĂDAN ANCA LUCIA  

2.4 Anul de studiu  III  2.5 Semestrul  V  2.6. Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul 

disciplinei 
 DS  

 

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

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum   Nu este cazul  

4.2 de competenţe   Nu este cazul  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1 De desfăşurare a 

cursului  
 

 

Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie  

Prezența la curs nu este obligatorie, dar este recomandată.  

5.2  De desfăşurare a 

lucrărilor practice  
 

 

Laboratorul de kinetoterapie  

Prezența la LP este obligatorie la 90% din totalul orelor prevăzute în 

planul de învățământ. În contextul pandemic impus de lege, în cazul 

desfășurărilor seminariilor on-line, prezența și activitatea studenților 



la lucrările practice va fi considerată validă numai dacă studentul va fi 

activ pe platforma de învățământ cu camera video pornită pe tot 

parcursul seminarului. În caz contrar, va fi considerat absent. 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

 

 

 

 

 

C1.3 Identificarea tehnicilor şi metodelor de intervenţie kinetoterapeutică adecvate unor 
contexte specifice  

C1.4 Identificarea şi selectarea metodelor adecvate de evaluare a eficienţei programelor 

de intervenţie kinetoterapeutică. 

C1.5 Proiectarea şi planificarea unui program de intervenţie kinetoterapeutică ce 

presupune utilizarea unor principii şi metode clasice, cu valoare recunoscută în domeniu. 

 

 

 

CT1 Organizarea de programe kinetoterapeutice în condiţii de asistenţă calificată, cu 

respectarea normelor de etică şi deontologie profesională.  

CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor kinetoterapeutice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
 

 

Dobândirea de cunoştinţe teoretice  şi practice în vederea elaborării 

unui program kinetoterapeutic adecvat 

7.2 Obiectivele specifice  
 

 Dobândirea capacităţii dea aprecia eficacitatea programului 

kinetoterapeutic aplicat.  

 
 
 
 
 

 
 

Educarea capacităţii de a folosi un limbaj de specialitate corect.  

 

8. Conţinuturi  

 

8.1 Curs  Metode de predare  Observaţii  
 

Prezentarea obiectului de studiu al disciplinei Curs interactiv  2 ore 

Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice Curs interactiv  2 ore 

Evaluarea capacităţii fizice Curs interactiv  2 ore  

Clasificarea deficienţelor fizice și senzoriale  Curs interactiv  2 ore  

Mijloacele kinetoterapiei pentru corectarea 

deficienţelor fizice și senzoriale  

Curs interactiv  2 ore  

Kinetoterapia în deficiențele capului şi gâtului Curs interactiv  2 ore 

Kinetoterapia în deficiențele coloanei vertebrale în plan 

sagital 

Curs interactiv  2 ore 

Kinetoterapia în deficiențele coloanei vertebrale în plan 

frontal 
Curs interactiv  2 ore 
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Kinetoterapia în deficienţele membrelor inferioare Curs interactiv  2 ore  

Kinetoterapia în deficienţele membrelor superioare  Curs interactiv  2 ore  

Kinetoterapia în deficienţele de auz  Curs interactiv  2 ore  

Kinetoterapia în deficienţele de vedere  Curs interactiv  2 ore  

Kinetoterapia în tulburările de sincronizare senzorială  Curs interactiv  2 ore  

Kinetoterapia în tulburările din spectrul autist  Curs interactiv  2 ore  

  Total 28 ore  

Bibliografie   

1. CÂMPEANU, M. (2008), Kinetoterapia deficienţelor fizice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca  

2. CORDUN, M. (1999), Kinetologie medicală, Editura AXA, Bucureşti  

3. IONESCU, A.(1994), Gimnastică medicală, Editura All, Bucureşti  

4. KISS, I. (2002), Fiziokinetoterapia și recuperarea medicală, Editura Medicală, București  

5. SBENGHE, T. (1987), Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, Ed. Medicală, București  
6. STOCK KRANOWITZ, C. (2012), Copilul desincronizat senzorial, Ed. Frontiera, București  

8.2 Seminar / LP  Metode de predare  Observaţii  

Examenul somatoscopic şi somatometric  Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  
2 ore 

Indici pentru evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice  Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  
2 ore  

Teste pentru evaluarea capacităţii fizice  Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  
2 ore  

Elaborarea unui program kinetoterapeutic pentru 

corectarea deficienţelor capului şi gâtului  
Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  
2 ore  

Elaborarea unui program kinetoterapeutic pentru 

corectarea deficienţelor coloanei vertebrale în plan 

frontal  

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  

4 ore 

Elaborarea unui program kinetoterapeutic pentru 

corectarea deficienţelor coloanei vertebrale în plan 

sagital  

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  
4 ore  

Elaborarea unui program kinetoterapeutic pentru 

corectarea deficienţelor bazinului  
Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  
2 ore  

Elaborarea unui program kinetoterapeutic pentru 

corectarea deficienţelor membrelor inferioare  

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  

4 ore 

Elaborarea unui program kinetoterapeutic pentru 

corectarea deficienţelor membrelor superioare  
Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  
2 ore 

Elaborarea unui program kinetoterapeutic pentru 

corectarea deficienţelor de auz/de vedere 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  

2 ore  

Elaborarea unui program kinetoterapeutic pentru 

corectarea tulburărilor de sincronizare 

senzorială/tulburărilor din spectrul autist 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare  
2 ore  

  Total 28 ore  
 

Bibliografie   

1. CÂMPEANU, M. (2008), Kinetoterapia deficienţelor fizice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca  

2. CORDUN, M. (1999), Kinetologie medicală, Editura AXA, Bucureşti  

3. IONESCU, A.(1994), Gimnastică medicală, Editura All, Bucureşti  

4. KISS, I. (2002), Fiziokinetoterapia și recuperarea medicală, Editura Medicală, București  

5. SBENGHE, T. (1987), Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, Ed. Medicală, București  
6. STOCK KRANOWITZ, C. (2012), Copilul desincronizat senzorial, Ed. Frontiera, București  

 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

         Conţinutul disciplinei este coroborat aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor.  

 

 

10. Evaluare  

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

din nota finală  

10.4 Curs  Explicarea  corectă  a 

 noţiunilor teoretice: 30 de 

întrebări grilă  

30 întrebări x 0.30 puncte + 1 punct 

din oficiu   

Pentru a promova disciplina, nota 

obținută la examenul scris trebuie să 

fie minim 5.  

Evaluare scrisă - test 

grilă   

(30 de întrebări)  
 

50%  

10.5 LP  1. Alcătuirea corectă a 5 (cinci) 

programe de kinetoterapie adecvate 

deficienţelor prezentate la curs:  - în 

cazul fiecărei deficiențe, programul 

va cuprinde 10 exerciții fizice 

terapeutice eficiente și corect 

descrise, folosind terminologie de 

specialitate. 
Fiecare proiect va fi notat astfel: câte 

un punct pentru fiecare exercițiu 

elaborat corect și complet, nota 

maximă fiind 10. Nota finală pentru 

proiecte va fi media aritmetică a celor 

5 programe terapeutice elaborate, 

predate (încărcate pe platformă). 
2. Pentru activitatea la LP se va 

acorda o notă – fiecare rășpuns 

corect sau implicare activă la seminar 

va fi notată cu câte un un 

punct/seminar. Cumulul acestora va 

alcătui nota pentru activitate a 

fiecărui student în parte. 

3. Examen oral, care constă în 

prezentarea a 5 exerciții corecte 

pentru un diagnostic dat –subiectele 

sunt individuale. 
 

4. Nota de la LP va fi obținută 

prin calcularea mediei aritmetice 

dintre nota pentru proiecte, nota 

pentru activitate și nota obținută la 

examenul oral. 
 

Evaluare practică pe 
parcurs:  

 prezentarea 

proiectelor 

alcătuite în 

cadrul 

lucrărilor 

practice și 

încărcarea lor 

pe platforma 

Microsoft 

Teams 

 examen oral – 

plan de 5 

exerciții pentru 

un diagnostic 

dat 

50%  

10.6 Standard minim de performanţă   

Elaborarea unui program de intervenţie kinetoterapeutică, cu argumentarea utilizării acelor concepte, teorii, 

modele, tehnici şi metode de intervenţie kinetoterapeutică.  

 



Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

Lect. Dr. Vădan Anca Lucia              Lect. Dr. Vădan Anca Lucia 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof. univ. Dr. CIOCOI-POP RAREŞ 

  


