CRITERII DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2017
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE
SPECIAL
60 de locuri
1.Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor
motrice; cu admis/respins.
2. Probă de concurs desfăşurată sub forma unui
eseu motivaţional depus la dosar.
Nota final
de admitere: 50% media
examenului de bacalaureat şi 50% nota la proba
la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care
elevul poate opta în conformitate cu filiera,
profilul şi specializarea urmată.
* Documente medicale necesare:
- adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 3
luni de către medicul de familie, care să
menţioneze starea de sănătate a candidatului
(este/nu este în evidenţă cu boli cronice);
- electrocardiogramă interpretată de un medic
specialist cardiolog;
- adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru
efort fizic”, specificaţie asumată de un medic cu
specializarea Medicină sportivă.
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Kinetoterapie şi motricitate special
Asisten medical general
Terapie ocupa ional

TERAPIE OCUPA IONAL
60 de locuri
Probă de concurs desfăşurată sub forma unui
eseu motivaţional depus la dosar.
Nota final
de admitere: 50% media
examenului de bacalaureat şi 50% nota la proba
la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care
elevul poate opta în conformitate cu filiera,
profilul şi specializarea urmată.
ASISTEN

M
A
S
T
E
R

Kinetoterapia la persoanele cu
dizabilit i

MEDICAL GENERAL ,
45 de locuri

Nota final
de admitere: 50% media
examenului de bacalaureat şi 50% nota la testul
grilă (30 de itemi, tip complement simplu, din
manualul de Biologie Clasa a XI-a, Editura
Corint Educațional, București, 2014, autori:
Cristescu, D., Sălăvăstru, C., Voiculescu, B.,
Niculescu, C., Cârmaciu, R.).

Contact:
Adresa: Str. Targu din Vale, nr.1, 110040 Piteşti
Pagina web: http://upit.ro/ro/admitere/admitere-2017
E-mail: damkupit@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/KineToUpit
Telefon/ Fax Secretariat Facultate: 0348 453 260
Telefon Departament: 0348 453 344

Kinetoterapie şi
motricitate special
(KMS)
Orient ri
reprezentative şi
competen e

Metode şi facilit i
de realizare

Aplica ii

Asisten medical
general
(AMG)
Orient ri
reprezentative şi
competen e

Metode şi facilit i
de realizare

Aplica ii

Program acreditat; durata studiilor – 3 ani; forma de
învăţământ – zi; puncte credit – 180 ; diploma – licenţiat în
Kinetoterapie
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 şi diagnoza
nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică/ Realizarea
programelor de intervenţie kinetoterapeutică/ Utilizarea
metodelor şi tehnicilor de intervenţie kinetoterapeutică/
Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice
domeniului.
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.
Kinetoterapeutul se poate angaja în spitale, policlinici, cabinete
individuale, instituţii de ocrotire, cămine spital, şcoli speciale,
centre de plasament, centre de sănătate, staţiuni balneoclimaterice, săli de fitness, centre de cosmetică şi masaj, cluburi
sportive, loturi de sportivi etc.
Program acreditat; durata studiilor – 4 ani; forma de
învăţământ – zi; puncte credit – 240; diploma – Asistent
medical licenţiat
Oferă studenţilor posibilitatea următoarelor competenţe:
furnizează îngrijiri de natură preventivă, curativă şi de
recuperare / determină nevoile de îngrijire şi alege intervenţiile
pentru furnizarea unor îngrijiri de calitate / acţionează pentru
protejarea şi ameliorarea sănătăţii indivizilor şi grupurilor /
desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul îngrijirilor de
sănătate.
Instruirea clinică a asistenţilor medicali se desfăşoară în
spitale, în alte instituţii de sănătate inclusiv în serviciile de
îngrijire medicală la domiciliu, sub responsabilitatea
asistenţilor medicali-profesori şi cu cooperarea si asistenta
cadrelor medicale specializate. 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.
Absolvenţii pot fi angajaţi ca asistenţi medicali în toate
instituţiile din domeniul “Sănătate” din ţară şi străinătate.

Terapie
ocupa ional
(TO)
Orient ri
reprezentative şi
competen e

Metode şi facilit i
de realizare
Aplica ii

Master:
Kinetoterapia la
persoanele cu
dizabilit i
(KPD)
Aria tematic

Domenii de
valorificare

Admitere

Program acreditat, durata studiilor – 3 ani; forma de
învăţământ – zi; puncte credit – 180; diploma – licenţiat în
Terapie ocupaţională
Organizarea managementul clientului cu nevoi speciale
/Stilul de învăţare al clientului, posibilele restricţii de
învăţare/ Evaluarea nevoilor clientului şi redactarea unui plan
de intervenţie /Descrierea resurselor şi limitelor
comportamentale şi cognitive la şcoală sau în societate/
Identificarea diferenţiată a existenţei unei probleme la nivel
de dezvoltare
Promovarea sănătăţii şi a stării de bine prin încurajarea
ocupaţiilor semnificative, orientate spre un anumit scop.
Terapeutul ocupaţional poate profesa în următoarele tipuri de
servicii: 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; învăţământul superior de stat şi
particular – posturi didactice din învăţământul de profil.

Program acreditat; durata studiilor – 2 ani; forma de
învăţământ – zi ; puncte credit – 120
Domeniul de master şi doctorat: Ştiinţa sportului şi educaţiei
fizice.
Kinetoterapia în diverse afecţiuni ale persoanelor cu
dizabilităţi / Integrarea persoanelor cu dizabilităţi prin
kinetoterapie / Asistenţa comunitară a persoanelor cu
dizabilităţi / Managementul clinico-terapeutic al polipatologiei
persoanelor cu dizabilităţi, pe grupe de vârstă / Metodologia
cercetării şi analiza datelor în activităţile fizice adaptate.
Absolvenţii evaluează, planifică şi implementează programe de
reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi, care îmbunătăţesc
sau restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de
mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn problemele
fizice asociate cu leziuni, boli şi alte deficienţe. Aceştia aplică
o gamă largă de terapii fizice şi tehnici cum ar fi mişcarea,
ultrasunetele, laserul şi alte tehnici similare.
Probă de concurs: 1. Eseu motivaţional.
2. Examen – test grilă.
Medie admitere = 50 % nota examen +
50 % media anilor de studiu.

