
 

EXAMEN LICENTA 

LA SPECIALIZAREA 

KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA 
DATA: 08-09 iulie 2017¹ 

 

Inscrierile la examenul de licenta(depunerea dosarelor +lucrarea de licenta)  

se vor face la secretariatul Facultatii de  Educatie fizica si Sport din 

Universitatea Ecologica din Bucuresti, in perioada: 19-30 iunie 2017 

(examene restante:12-18.06. 2017) 

  
Absolventii programului de studii KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA vor sustine 

examenul de licenta organizat de Facultatea de Educatie fizica si Sport/Universitatea din  Craiova ², in 

conformitate cu Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor 

si in baza Protocolului de organizare a examenului de licenta care se va incheia intre cele doua universitati:  

Metodologia de desfasurare a examenului de licenta este in conformitate cu prevederile legale actuale, 

respectiv, promovarea a doua probe al caror continut este:  

      Proba I va avea loc in data de 08 iulie 2017(sambata), orele:11.00- sustinerea lucrarii de licenta, cu 

tematica din disciplinele de studiu cuprinse in curricula scolara 

Inainte de sustinerea probei I va avea loc examenul de selectie pe care il vor sustine toti candidatii si care va fi 

un test grila din tematica afisata pentru proba nr. II. (08.07.2017/orele 11.00) 

      Proba II va avea loc in data de 09 iulie 2017(duminica), orele:11.00- examen oral constand in evaluarea 

nivelului de cunostinte din tematica corespunzatoare specializarii. 

 

Nota finala a examenului de licenta este stabilita prin media aritmetica a celor doua probe. 

 

 

 

¹ Locul de desfasurare al examenului de licenta va fi anuntat dupa stabilirea acestui lucru de catre 

universitatea organizatoare. 

Eventualele modificari, completari sau precizari anuntate de Universitatea din Craiova vor fi 

publicate pe site sau la avizier (UEB), pentru a fi aduse la cunostinta studentilor in timp util. 

 efs_kineto@sport.ucv.ro 

http://www.ueb.ro/regulamente/Regulament_privind_organizarea_si_desfasurarea_examenelor.pdf
mailto:efs_kineto@sport.ucv.ro


Proba nr.1. Sustinerea lucrarii de licenta, in fata comisiei de 4 cadre didactice, evaluatori.  

Proba nr.2. Examen oral, constand in evaluarea nivelului de cunostinte din tematica corespunzatoare 

fiecarei discipline,dupa cum urmeaza: 

A. Anatomie si biomecanica 

1. Umărul - articulaţii (enumerare,tip), mişcări (tip, plan/axa mişcării, limite, muşchii efectori principali), 

factori vasculari şi nervoşi ai regiunii ;  

2. Cotul - articulaţii (enumerare,tip), mişcări (tip, plan/axa mişcării, limite, muşchii efectori principali), 

factori vasculari şi nervoşi ai regiunii ;  

3. Mâna - articulaţii (enumerare,tip), mişcări (tip, plan/axa mişcării, limite, muşchii efectori principali), 

factori vasculari şi nervoşi ai regiunii ;  

4. Coloana vertebrală- articulaţii (enumerare,tip), mişcări (tip, plan/axa mişcării, limite,  

muşchii efectori principali), factori vasculari şi nervoşi ai regiunii ;  

5. Şoldul - articulaţii (enumerare,tip), mişcări (tip, plan/axa mişcării, limite, muşchii efectori principali), 

factori vasculari şi nervoşi ai regiunii ;  

6. Genunchiul - articulaţii (enumerare,tip), mişcări (tip, plan/axa mişcării, limite, muşchii  

efectori principali), factori vasculari şi nervoşi ai regiunii ;  

7. Piciorul - articulaţii (enumerare,tip), mişcări (tip, plan/axa mişcării, limite, muşchii efectori principali), 

factori vasculari şi nervoşi ai regiunii ;  

B.Fiziologie:  

8. Fiziologia aparatului cardio-vascular:  

-marea şi mica circulaţie,  

-reacţii fiziologice în efort  

-fiziologia circulaţiei sangvine  

9. Fiziologia aparatului respirator:  

-mecanica ventilaţiei,  

-volume, capacităţi şi debite respiratorii,  

-modificările respiraţiei în efort.  

10. Fiziologia sistemului nervos:  

-organizarea funcţionlă a sistemului nervos,  

-fiziologia neuronului,  

-funcţiile fundamentale ale SNC  

-bulbul, puntea, mezencefalul, diencefalul, cerebelul, ganglionii bazali, scoarţa cerebrală.  

C. Teoria si metodica educatiei fizice si a sportului: 

11. Noţiuni ale teoriei educaţiei fizice  

 -mişcarea omului sau motricitatea  

 -dezvoltarea fizică  

 -capacitatea motrică  

 -educaţia fizică  

 -sportul  

12. Funcţiile şi obiectivele educaţiei fizice  

13. Exerciţiul fizic  

14. Calităţile motrice  

15. Deprinderile şi priceperile motrice  

16. Lecţia - forma de baza a organizării procesului de educaţie fizică şi sportivă şcolară  

D. Traumatologie sportiva, kinetologie:  

17. Tehnici în kinetologie. Tehnici anakinetice. Tehnici kinetice. Stretchingul.  

18. Reeducarea mersului-etapele  

19. Tehnici de creştere a forţei musculare  

20. Bilanţul muscular şi articular al membrului superior şi inferior  

21. Recuperarea echilibrului  



  

Bibliografie  

1.Avramescu ET, Rusu L., Ciupeanu – Călugaru D., 2005, Anatomia omului Ed. Universitaria, 

Craiova,ISBN 973-742-129-9; p.502, consultare biblioteca on line UCV  

* note de curs (disponibile pe site-ul FEFS)  

** note LP (disponibile pe site-ul FEFS)  

2.Dănoiu, M. – Fiziologie, Ed. Universitaria, Craiova, 2001  

3.G. Cârstea, Educatie fizica - teoria si bazele metodicii, Ed. ANEFS, Bucuresti, 1997.  

4.G. Carstea, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Ed. AN-DA, Bucureşti, 2000.  

5.Gh. Cârstea, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Ed. Univers, Bucureşti, 1993.  

6.Gusti, A. – Fiziologie, Ed. Universitaria, Craiova, 2003  

7.Hăulică, I. – Fiziologie umană, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999  

8.L.Rusu, E. Roşulescu-Kinetoterapia în recuperarea afecţiunilor ortopedo-traumatice, Editura Universitaria, 

Craiova, 2007  

9.L.Rusu-Intervenţia kinetică în afecţiunile sistemului neuromioartrokinetic, Editura Universitaria, Craiova, 

2007  

10.Rinderu E. T, Rusu L., Roşulescu E., 2003, Anatomia omului - bazele anatomice ale mişcării, vol I, 

Editura Universitaria Craiova, ISBN 973-8043-318-7, p. 293  

11.S. Cătăneanu – “Educaţia fizică în învăţământul primar”, Ed. Sitech, Craiova, 2000.  

12.S. Cătăneanu – Metodica predării educaţiei fizice şi sportive în învăţământul preuniversitar Craiova, 1998.  

13.S. Cătăneanu, N. Cojocaru, S. Cernăianu, Educaţie fizică şi antrenament sportiv, Ed. Sitech, 2001.  

14.S.Cătăneanu, N. Cojocaru, S. Cernăianu, Elemente de teoria şi metodica educaţiei fizice şi 

antrenamentului sportiv, Ed. Sitech, 2000. 


