
 
 

CRITERII DE ADMITERE,  
SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2022 

 
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE 

SPECIALĂ 
 

60 de locuri 
 

 Eseu motivaţional depus la dosar; cu 
admis/respins. 

 Nota finală de admitere: 50% media 
examenului de bacalaureat şi 50% nota la 
proba Ed) din cadrul examenului de 
bacalaureat – proba la alegere.  

* Documente medicale necesare:  

- aviz medical eliberat de către medicul 
de familie. 

 
 

 
 

 
TERAPIE OCUPAŢIONALĂ 

 
60 de locuri 

 
 Eseu motivaţional depus la dosar; cu 
admis/respins. 

 Nota finală de admitere: 50% media 
examenului de bacalaureat şi 50% nota la 
proba Limba și literatura română – proba 
Ea), probă scrisă. 

 

 

 
ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ 

 
50 de locuri 

 
 Eseu motivațional depus la dosar; cu  
admis/ respins. 

 Nota finală de admitere: 50% media 
examenului de bacalaureat şi 50% nota la 
testul grilă. 
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FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  ŞŞTTIIIINNŢŢEE,,  EEDDUUCCAAŢŢIIEE  
FFIIZZIICCĂĂ  ŞŞII  IINNFFOORRMMAATTIICCĂĂ  

  

DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ 
MEDICALĂ ŞI KINETOTERAPIE 

 
      OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 

     ADMITERE IULIE – SEPTEMBRIE 2022 
                 
               Kinetoterapie şi motricitate specială 
           Asistenţă medicală generală 
           Terapie ocupaţională 
 
                              

Kinetoterapia la persoanele cu 
dizabilităţi 

 
 
 
 
 
Contact:  
Adresa: Str. Târgu din Vale, nr.1, 110040 Piteşti 
Pagina web: https://www.upitmedia.ro/info-admitere/  
E-mail: damkupit@yahoo.com  
Facebook: https://www.facebook.com/KineToUpit 
Telefon/ Fax Secretariat Facultate: 0348 453 260 
Telefon Departament: 0348 453 344 
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Kinetoterapie şi 
motricitate specială  

(KMS) 

Program acreditat; durata studiilor – 3 ani; forma de 
învăţământ – zi; puncte credit – 180; diploma – licenţiat în 
Kinetoterapie şi motricitate specială 

Orientări 
reprezentative şi 
competenţe 

Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale 
domeniului cu orientare interdisciplinară/ Organizarea curriculumului 
integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar/ 
Evaluarea clinică primară (funcţională) şi diagnoza nevoilor de 
intervenţie kinetoterapeutică/ Realizarea programelor de intervenţie 
kinetoterapeutică, cu caracter profilactic, curativ sau de recuperare/ 
Utilizarea metodelor și tehnicilor de intervenție kinetoterapeutică/ 
Utilizarea elementelor de management și marketing specifice 
domeniului. 

Metode şi facilităţi de 
realizare 

Specializarea a devenit de importanţă deosebită în contextul reformei 
din domeniul sanitar. Planul de învăţământ, programele analitice şi 
obiectivele urmăresc să asigure o pregătire profesională de bază în 
domeniul ştiinţelor motricităţii umane şi compatibilitatea curriculară în 
conţinut cu alte facultăţi din UE. 

Aplicaţii Kinetoterapeutul se poate angaja în: spitale, policlinici, cabinete 
individuale, instituţii de ocrotire, cămine spital, şcoli speciale, centre 
de plasament, centre de sănătate, staţiuni balneo-climaterice, săli de 
fitness, centre de cosmetică şi masaj, cluburi sportive, loturi de sportivi 
etc. 

Asistenţă medicală 
generală  
(AMG) 

Program acreditat; durata studiilor – 4 ani; forma de 
învăţământ – zi; puncte credit – 240; diploma – Asistent 
medical licenţiat 

Orientări 
reprezentative şi 
competenţe 

Identificarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a nevoilor de 
îngrijiri generale de sănătate/Acordarea de îngrijiri generale de 
sănătate/Administrarea tratamentelor conform prescripţiilor 
medicului/Efectuarea de activităţi de profilaxie şi de educaţie pentru 
sănătate/Organizarea şi furnizarea de servicii de formare 
profesională/Desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul 
îngrijirilor generale de sănătate. 

Metode şi facilităţi de 
realizare 

Obiectivul general al programului de studii Asistenţă medicală 
generală constă în pregătirea de asistenţi medicali în conformitate cu 
normativele legislaţiei româneşti, capabili să asigure îngrijirea 
generală a pacienţilor pe baza unei bune cunoaşteri a organismului 
uman, a funcţiilor fiziologice şi a comportamentului în condiţii de 
sănătate şi boală, a relaţiilor existente între starea de sănătate şi 
mediul fizic şi social. De asemenea, specialiştii formaţi pentru 
Asistenţa medicală generală vor avea cunoştinţele necesare şi 
experienţa pentru colaborarea optimă cu restul personalului medical. 
Pe baza cunoştinţelor şi a aptitudinilor dobândite, viitorul asistent 
medical învaţă să planifice, să pună în practică şi să evalueze 
îngrijirile medicale generale din cadrul învăţământului clinic. 

Aplicaţii Competenţele dobândite permit absolvenţilor să lucreze ca asistent 
medical generalist (cu studii superioare de specialitate) în toate 
instituţiile din domeniul “Sănătate” din ţară şi străinătate. 

Terapie 
ocupaţională 

 (TO) 

Program acreditat, durata studiilor – 3 ani; forma de 
învăţământ – zi; puncte credit – 180; diploma – licenţiat în  
Terapie ocupaţională 

Orientări 
reprezentative şi 
competenţe 

Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologie/ 
Proiectarea  demersului de cercetare în domeniul psihologie/ 
Identificarea şi evaluarea nevoilor ocupaţionale ale clientului şi a 
situaţiilor problematice/ Managementul şi promovarea terapiei 
ocupaţionale/ Proiectarea şi realizarea intervenţiilor de terapie 
ocupaţională/ Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifice 
terapiei ocupaţionale. 

Metode şi facilităţi de 
realizare 

Terapia Ocupaţională este o profesie menită să promoveze starea de 
sănătate şi calitatea vieţii prin intermediul ocupaţiei. Terapeuţii 
ocupaţionali  ating acest obiectiv prin antrenarea indivizilor în 
activităţi ce le augmentează capacitatea de a  participa deplin la viaţa 
cotidiană sau prin  modificări/adaptări aduse mediului de viaţă, fizic 
şi social. 

Aplicaţii Terapeutul ocupaţional poate profesa încadrul serviciilor din 
următoarele tipuri de instituții: spitale, centre de asistenţă şi protecţie 
socială, ONG –uri cu diverse arii de interes, învăţământ special, 
cabinete/clinici particulare de recuperare fizică şi medicală, centre de 
recuperare din staţiunile balneo–climaterice, centre de integrare prin 
terapie ocupaţională, Inspectoratele Judeţene pentru persoane cu 
handicap, instituţii de probaţiune şi penitenciare, sector industrial – 
ergonomia locului de muncă şi sănătate ocupaţională etc. 

Master: 
Kinetoterapia la 

persoanele cu 
dizabilităţi 

(KPD) 

Domeniul de master şi doctorat: Ştiinţa sportului şi educaţiei 
fizice. 
 

Program acreditat; durata studiilor – 2 ani; forma de 
învăţământ – zi; puncte credit – 120 

Orientări 
reprezentative şi 
competenţe  
 

 

Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale 
domeniului cu orientare interdisciplinară/ Organizarea curriculumului 
integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 
interdisciplinar/ Evaluarea clinică primară (funcţională) şi diagnoza 
nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică la persoanele cu dizabilități/ 
Realizarea programelor de intervenţie kinetoterapeutică, cu caracter 
profilactic, curativ sau de recuperare la persoanele cu dizabilități/ 
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie kinetoterapeutică la 
persoanele cu dizabilități/ Utilizarea elementelor de management şi 
marketing specifice serviciilor de recuperare adresate persoanelor cu 
dizabilități. 

Metode şi facilităţi de 
realizare 

Obiectivul general al programului este reprezentat de promovarea 
unei abordări interdisciplinare a stării de sănătate şi a reabilitării 
persoanelor cu dizabilităţi. Specialiştii în kinetoterapie asigură servicii 
de sănătate, fiind abilitaţi să desfăşoare atât activităţi de profilaxie 
secundară şi terțiară, cât şi activităţi de recuperare şi reeducare 
somato-funcţională şi neuro-motrică în diverse patologii, la diverse 
grupe de vârstă şi categorii de populaţie. 

Admitere  Eseu motivațional depus la dosar; cu  admis/ respins. 
 Nota finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50% 

media la examenul de licență. 


