
 
Structura programului de studiu 2016-2019: (Lista disciplinelor/durata [1 sau 2 semestre]) 
 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Anatomie și Biomecanica, 1 semestru Igienă, 1 semestru 

 
Activități fizice și sportive pentru persoane cu deficiențe 
motorii, 1 semestru 

Histologie, 1 semestru Noțiuni de semiologie 
medicală, 1 semestru 

Recuperare în patologia neurologică, 1 semestru 

Biologie celulară și molecular, 2 
semestre 

Noțiuni de semiologie 
chirurgicală, 1 semestru 

Masaj terapeutic, 1 semestru 

Biochimie medicală, 2 semestre Kinetologie, 1 semestru Recuperare în patologia geriatrică, 1 semestru 
Fiziologie / Fiziopatologie, 2 
semestre 

Electroterapie, 1 semestru Elemente de ortopedie și traumatologie, 2 semestre 

Anatomie topografică și radiologică, 
1 semestru 

Tehnici de manevrare a 
bolnavului, 2 semestre 

Tehnici de kineto pt. forță și rezistență musculară, 2 
semestre 

Neurobiologie, 1 semestru Balneologie , 2 semestre Patologie în sport, recuperare, 2 semestre  
Morfopatologie, 1 semestru Exercițiu fizic, mijloc de 

recuperare medicală, 2 
semestre 

Psihoterapie, 1 semestru 

Biofizică, 1 semestru Medicină internă/nursing 
clinic, 1 semestru 

Recuperarea în patologia reumatismală, 1 semestru 

Psihologie medicală și generală, 1 
semestru 

Kinetoterapia deficiențelor 
fizice, 1 semestru 

Mecanoterapie și aparatură în recuperarea medicală, 1 
semestru 

Metodologia cercetării științifice, 1 
semestru 

Chirurgie traumatologică, 1 
semestru 

Orteze și proteze, 1 semestru 

Bioetică și deontologie medicală, 1 
semestru 

Hidro-termo-terapie, 1 
semestru 

Elemente de recuperare în traumatologia pediatrică, 1 
semestru 

Limba modernă 1/română(pt 
străini), 2 semestre 

Evaluare osteo-articulo-
musculară, 1 semestru 

Sănătatea mediului, 1 semestru (opțional) 

Educație fizică, 2 semestre Sănătatea mediului, 1 
semestru (opțional) 

Istoria și cultura alimentației, 1 semestru (opțional) 



Informatică și biostatistică, 1 
semestru 

Istoria și cultura alimentației, 
1 semestru (opțional) 

Medicină de urgență - urgențe prespitalicești, 1 semestru 
(opțional) 

Sănătatea mediului, 1 semestru 
(opțional) 

Medicină de urgență - 
urgențe prespitalicești, 1 
semestru (opțional) 

Terapia durerii, 1 semestru (opțional) 

Istoria și cultura alimentației, 1 
semestru (opțional) 

Terapia durerii, 1 semestru 
(opțional) 

Terapii complementare, 1 semestru (opțional) 

Medicină de urgență - urgențe 
prespitalicești, 1 semestru (opțional) 

Terapii complementare, 1 
semestru (opțional) 

Practică medicală – Masoterapie, 2 semestre 

Terapia durerii, 1 semestru 
(opțional) 

Activitatea clinică de 
specialitate balneologie și 
recuperare, 2 semestre 

Practică medicală  - recuperare specifică, 2 semestre 

Terapii complementare, 1 semestru 
(opțional) 

Activitatea medicală de 
specialitate Recuperare 
fizioterapie, 2 semestre 

Practică clinică / lucrare de licență 

Practică de documentare în domeniu 
- nursing clinic, 2 semestre 

Activitate medicală de 
specialitate (4x7x5) 

 

Activitate practică de specialitate 
(4x7x5) 

Limba modernă 2, 1 semestru 
(facultativ) 

 

Limba modernă 2, 1 semestru 
(facultativ) 

Discipline de la alte facultați, 
(facultativ) 

 

 Voluntariat, facultativ  
 


