Strategia de cercetare a Departamentului de Asistență Medicală și Kinetoterapie
I. Programul de studii Asistență medicală generală
Domenii de cercetare
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se desfăşoară pe următoarele domenii de cercetare:
• Cercetare clinică medicală
• Sănătatea publică
• Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate
• Gerontologie socială
• Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari
• Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare
• Cercetări de psiho-sociologie medicală
• Cercetarea în educaţie și consilierea carierei
• Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie

Teme (direcţii de cercetare)
În cadrul acestor domenii de cercetare s-au dezvoltat mai multe teme (direcţii) de cercetare:
• Cercetare clinică medicală
1. Cercetarea clinică medicală în farmacologia cardiovasculară
2. Cercetări clinice de fiziopatologie (cardiovasculară, musculară)
3. Cercetări clinice de biologie celulară și genetică
4. Aplicații ale biochimiei și biofizicii în cercetarea medicală
5. Cercetări de anatomie patologică în medicina legală
6. Cercetări clinice de hepatologie
7. Investigații imagistice în cercetarea clinică
8. Epidemiologia bolilor infecțioase
•

Sănătatea publică
1. Reforma în domeniul sănătății
2. Managementul sănătății publice; managementul organizațiilor medicale
3. Etică şi aspecte juridice ale profesiei

•

Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate
1. Îngrijirea pacientului oncologic
2. Ingrijirea pacientului geriatric
3. Nursing în pediatrie
4. Nursing în obstetrică-ginecologie
5. Nursing în urologie
6. Nursing în ortopedie-traumatologie
7. Nursing în patologia cerebro-vasculară
8. Dietetică și nursing

• Gerontologie socială
1. Studierea impactului instalării sindromului de decondiţionare la vârstnici
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2. Programe complexe de intervenţie şi influenţa lor asupra stilului de viaţă şi asupra
sănătăţii vârstnicilor
•

Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari
1. Evaluarea calităţii vieţii vârstnicilor
2. Evaluarea nişelor de dezvoltare şi a tendinţelor demografice actuale
3. Studii privind expertiza și recuperarea capacității de muncă
4. Cercetări privind calitatea vieţii şi îngrijirea pacienţilor cu infecţii postoperatorii
5. Planificare familială în contextul tranziției demografice

•

Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare
1. Studii privind efectele exerciţiului fizic asupra homeostaziei organismului
2. Determinarea eficienţei programelor de activităţi fizice adaptate în îngrijirea copiilor cu
dizabilităţi neuro-motorii
3. Activitățile fizice adaptate, între integrare şi acceptare socială
4. Activitatea fizică şi speranţa de viată în societatea contemporană

•

Cercetări de psiho-sociologie medicală
1. Aspecte ale comunicării în relația pacient-echipa complexă de îngrijire
2. Inserția socială- finalitate a recuperării

•

Cercetarea în educaţie și consilierea carierei
1. dezvoltarea unor competențe ale asistenților medicali adaptate specificului regional;
2. reforma curriculară pentru o mai bună inserție profesională a absolvenților.

•

Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie
1. educația pentru sănătate în școală și colectivități școlare;
2. educația terapeutică a pacientului.

• Colective de cercetare
Nr.
Crt.
A.

B.

C.
D.
E.

Teme de cercetare / Subteme
Cercetarea clinică medicală în
farmacologia cardiovasculară
Cercetări clinice de fiziopatologie
cardiovasculară
Cercetări clinice de fiziopatologie
musculară
Cercetări clinice de biologie
celulară și genetică
Aplicații ale biochimiei și
biofizicii în cercetarea medicală

Colectiv de cercetare

Discipline acoperite

Tase Adrian,
Sandulescu, Camelia,
Man Mihai, Honțaru Sorina,
Popescu Mihai
Tase Adrian,
Săndulescu, Camelia,
Man Mihai, Honțaru Sorina,
Popescu Mihai
Man Mihai, Ionescu Zamfir

Farmacologie
Farmacologie clinica
Medicina interna-semiologie
Medicina interna

Radu
Man Mihai, Popescu Aurel
Popescu Aurel, Iosub Ion,
Giosanu Daniela
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Fiziologie normala si patologica
Medicina interna-semiologie
Medicina interna
Anatomia omului
Fiziologie normala si patologica
Biologie celulara-genetica
Histologie
Biochimie medicală
Biofizică medicală
Biologie celulara-genetica

F.

Cercetări de anatomie patologică
în medicina legală

G.

Cercetări clinice de hepatologie

H.

Investigații imagistice în
cercetarea clinică

I.

J.

K.

L.

Epidemiologia bolilor infecțioase

Reforma în domeniul sănătății

Managementul sănătății publice.
Managementul organizațiilor
medicale

Îngrijirea pacientului oncologic

Ingrijirea pacientului geriatric
Gerontologie socială
M. Evaluarea calităţii vieţii
vârstnicilor
N.

Nursing în pediatrie

O.

Nursing în obstetrică-ginecologie

P.

Nursing în urologie

Q.

Nursing în ortopedietraumatologie

R.

Nursing în patologia cerebrovasculară

S.

Dietetică și nursing

Man Mihai, Manu

Constantin Dan
Barbu Cornelia, Tase Adrian,
Man Mihai, Stocheci Cristina,
Udriște Mihai
Costache Dana, Trăilă Horia,
Popescu Mihai, Diaconescu
Dan, Man Mihai

Popescu Gilda, Udriște Mihai

Tase Adrian, Honțaru Sorina,
Săndulescu Camelia,
Man Mihai, Dragnea Emilian

Tase Adrian, Dragnea
Emilian, Grigorie Victor,

Manu Constantin Dan
Man Mihai, Tase Adrian,
Honțaru Sorina, Barbu
Cornelia, Copciag Gabriel,
Țânțu Monica
Ciucurel Constantin,
Georgescu Luminița, Iconaru
Elena Ioana, Tase Adrian,
Țânțu Monica
Honțaru Sorina, Țânțu
Monica
Țânțu Monica
Grigorie Victor, Țânțu
Monica, Stoiculescu Adrian
Georgescu Luminiţa, Copciag
Gabriel Trăilă Horia, Țânțu
Monica

Anatomia omului
Anatomia omului
Patologie și prosectură
Medicina legală
Medicina interna-semiologie
Medicina interna
Dietetica
Radiologie-imagistica
Biofizică medicală
Bacteriologie, virusologie,
parazitologie
Igiena (profilaxie – educatie
sanitara)
Epidemiologie
Boli infecțioase
Sanatate publica
Nursing comunitar
Medicina de familie si nursing
comunitar
Managementul serviciilor de
sănătate
Etica si aspecte juridice ale
profesiei
Sociologie medicala
Principii de educatie sanitara
Legislatie sociala si sanitara
Oncologie și nursing în oncologie
Nursing special
Medicina interna-semiologie
Medicina interna
Ingrijirea varstnicului- geriatrie
Medicina de familie si nursing
comunitar
Puericultura-pediatrie
Ingrijirea mamei si copilului
Obstetrica-ginecologie
Planificare familiala
Ingrijirea mamei si copilului
Urologie
Ortopedie-traumatologie
Medicină de urgență

Popescu Mihai, Diaconescu
Dan, Țânțu Monica

Urgente in neurologie
Chirurgie
ATI
Medicina de urgenta

Barbu Cornelia, Udriște
Mihai

Dietetica
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T.

U.

V.

Studii privind expertiza și
recuperarea capacității de muncă
Cercetări privind calitatea vieţii şi
îngrijirea pacienţilor cu infecţii
postoperatorii
Planificare familială în contextul
tranziției demografice

Studii privind efectele exerciţiului
W. fizic asupra homeostaziei
organismului
Determinarea eficienţei
programelor de activităţi fizice
X.
adaptate în îngrijirea copiilor cu
dizabilităţi neuro-motorii

Y.

Z.

Săndulescu Camelia

Epidemiologie
Medicină legala
Sănătate publică

Popescu Mihai, Trăilă Horia,
Săndulescu Camelia,
Man Mihai

Chirurgie
ATI

Costache Dana, Ciucurel
Constantin, Dragnea Emilian,
Udriște Mihai
Ciucurel Constantin,
Georgescu Luminița, Trăilă
Horia, Iconaru Elena Ioana
Ciucurel Constantin,
Georgescu Luminița, Trăilă
Horia

Săndulescu Camelia, Ciucurel
Constantin, Georgescu
Inserția socială - finalitate a
Luminița, Trăilă Horia,
recuperării
Pârvan Alexandra, Vitalia
Ileana

Etică şi aspecte juridice ale
profesiei

Tase Adrian, Manu

Constantin Dan
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Planificare familiala

Anatomia omului
Fiziologie normala si patologica
Pediatrie-puericultură
Nursing special

Psihologie medicală
Sociologie medicală
Psihiatrie, nursing în psihiatrie
Managementul serviciilor de
sănătate
Etica si aspecte juridice ale
profesiei
Sociologie medicala
Principii de educatie sanitara
Legislatie sociala si sanitara

II. Programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială
Domenii de cercetare
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice cu activități de predare la programul de studiu
Kinetoterapie și motricitate specială se desfăşoară în general pe următoarele domenii de cercetare:
− Studii ale motricităţii umane.
− Studii de kinantropologie.
− Studii de kinetoterapie şi terapia durerii.
− Studii de terapie ocupaţională.
− Studii APA (activităţi fizice adaptate).
− Cercetare clinică medicală.
− Studii de gerontologie socială.
− Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari.
− Cercetări de psiho-sociologie medicală.
− Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive.
− Cercetări privind dezvoltarea metodicilor specifice pe ramuri de sport adaptat.
− Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapie.
În cadrul acestor domenii de cercetare s-au dezvoltate mai multe teme (direcţii) de cercetare:
Studii ale motricităţii umane
− Biomecanica schiului (snowshoeing, schi pentru paraplegici).
− Posturile umane: aspecte cinematice şi dissinergii musculare.
− Influenţa încărcării cu greutăţi a unui membru superior asupra posturii în condiţii
statice şi dinamice.
− Optimizarea antrenamentului de rezistenţă.
− Analiza cinematică a mersului la persoanele cu diverse probleme de sănătate.
− Testarea biomecanică a abilităţilor de mişcare la diferite grupe de sportivi de elită.
− Crearea unei baze de date pentru evaluarea antrenamentelor standardizate.
Studii de kinantropologie
− Orientarea stilului de predare în educaţie fizică şi sport spre creativitate.
− Activităţile motorii de rutină în învăţământul primar şi secundar.
− Structura interesului pentru sport şi activităţi motorii la tineri.
− Filozofia culturii fizice.
− Cultura fizică în epoca postmodernă.
− Relaţia mişcare – stil de viaţă.
− Optimizarea regimului motor şi a stilului de viaţă.
− Niveluri de fitness în diverse organizaţii şi instituţii.
Studii de kinetoterapie şi terapia durerii
− Evaluarea posturii umane şi a dissinergiilor musculare.
− Analiza cinematică a mersului şi a schimbărilor de poziţie.
− Standardizarea examinării clinice a aparatului locomotor.
− Kineziologia dezvoltării.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Evaluarea dezvoltării ontogenetice a sistemului postural.
Evaluarea clinică şi de laborator a durerii.
Evaluarea răspunsului sistemului nervos autonom în kinetoterapie.
Managementul durerii în kinetoterapie: evaluarea efectelor diferitelor tipuri de terapie
kinetică.
Instituirea de programe de reabilitare prin recreologie pentru diferite vârste şi grupuri
sociale.
Influenţa vârstei şi sexului asupra variabilităţii frecvenţei cardiace în timpul
programelor de kinetoterapie.
Modificările posturale şi variabilitatea frecvenţei cardiace.
Variabilitatea frecvenţei cardiace în perioada de refacere postefort.
Variabilitatea frecvenţei cardiace în contextul exercițiului fizic.
Modificările circulaţiei periferice la nivelul muşchilor în contextul diverselor tipuri de
solicitări.
Studii privind efectele exerciţiului fizic asupra homeostaziei organismului, în diverse
condiții de solicitare.
Activitatea fizică şi speranţa de viată în societatea contemporană.

Studii de terapie ocupaţională
− Evaluarea posturii corpului, a funcţiilor musculare şi a stereotipiilor de mişcare.
− Terapia ocupaţională pentru bolnavii cu afecţiuni cardiovasculare.
− Programe complexe de intervenţie prin terapie ocupaţională şi influenţa lor asupra
stilului de viaţă şi asupra sănătăţii.
− Identificarea programelor eficiente de terapie ocupaţională pentru persoane cu mare
risc şi bolnavi cu afecţiuni cronice respiratorii (BPOC), cardio-vasculare (HTA, boală
coronariană ischemică) şi metabolice (obezitate).
Studii APA (activităţi fizice adaptate)
− Competenţele cognitive, de percepţie, motorii şi sociale ale copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi: caracteristici şi optimizarea lor prin programe de intervenţie.
− Integrarea persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi fizice adaptate (lecţii de educaţie
fizică, activităţi sportive de loisir, activităţi în familie şi în instituţii sportive).
− Socializarea persoanelor cu dizabilităţi mentale prin programe Special Olympics.
− Aspecte de psihofiziologia stresssului.
− Curricula, educaţia profesională şi training-ul potenţialilor profesionişti în domeniul
APA.
− Determinarea eficienţei programelor de activităţi fizice adaptate în îngrijirea copiilor
cu dizabilităţi neuro-motorii.
− Activitățile fizice adaptate, între integrare şi acceptare socială.
Cercetare clinică medicală
−
−
−
−

Cercetări clinice de fiziopatologie (cardiovasculară, musculară).
Aplicații ale biochimiei și biofizicii în cercetarea medicală.
Investigații imagistice în cercetarea clinică.
Epidemiologia bolilor cronice.
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− Sănătatea publică: reforma în domeniul sănătății, managementul sănătății publice.
managementul organizațiilor medico-sociale.
− Etică şi aspecte juridice ale profesiei.
− Dietetică și nursing,
Studii de gerontologie socială
− Studierea impactului instalării sindromului de decondiţionare la vârstnici.
− Programe complexe de intervenţie şi influenţa lor asupra stilului de viaţă şi asupra
sănătăţii vârstnicilor.
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari
−
−
−
−

Evaluarea calităţii vieţii vârstnicilor.
Evaluarea nişelor de dezvoltare şi a tendinţelor demografice actuale.
Studii privind expertiza și recuperarea capacității de muncă.
Planificare intervenției prin servicii medico-sociale în contextul
demografice.

tranziției

Cercetări de psiho-sociologie medicală
− Aspecte ale comunicării în relația pacient-echipa complexă de îngrijire.
− Inserția socială – finalitate a recuperării.
Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive
− Mijloace moderne în dirijarea biologică a antrenamentului sportiv.
− Importanţa kinetoterapiei în recuperarea traumatismelor sportive.
Cercetări privind dezvoltarea metodicilor specifice pe ramuri de sport adaptat
− Parteneriate cu mediul sportiv, pentru corelarea competenţelor absolvenţilor cu
cerinţele pieţii forţei de muncă (jocuri sportive și sporturi individuale).
Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapie
− Parteneriate cu mediul economic – social – cultural, pentru corelarea competenţelor
absolvenţilor cu cerinţele pieţii forţei de muncă.
Colective de cercetare
Pentru fiecare dintre aceste direcţii de cercetare s-au format colective formate din cadre
didactice având titlul ştiinţific de doctor, dar care includ şi numeroşi doctoranzi şi studenţi la ciclul de
licență sau master.
Nr.
Crt.
1.

Teme de cercetare / Subteme

Colectiv de cercetare

Studii ale motricităţii umane
Activitatea fizică şi speranţa de
Georgescu Luminița,
viață în societatea contemporană
Ciucurel Constantin,
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Discipline acoperite
Fiziologie, Kinesiologie, Educaţie
pentru sănătate şi prim ajutor,

Toma Ştefan, Trăilă Horia

2.

Recuperarea kinetică şi
conştientizarea ameliorărilor
produse prin utilizarea unor
mijloace obiective de evaluare

Toma Ştefan, Iconaru Elena
Ioana, Rabolu Elena, Tudor
Mariana, Bădescu Victor,
Ciucurel Manuela

3.

Cercetări privind corelaţiile dintre
forţa musculară a prehensiunii şi
diverse stări morbide/stadii
ontogenetice

Iconaru Elena Ioana, Ciucurel
Constantin, Georgescu
Luminiţa

4.

Studii de teren privind importanţa
perioadei de încălzire (warm-up)
/răcire (cool-down) în cadrul
programelor de kinetoterapie.

Iconaru Elena Ioana, Ciucurel
Constantin, Georgescu
Luminiţa, Toma Ştefan,
Bădescu Victor

5.

Studiu privind efectele
exerciţiului fizic asupra
homeostaziei organismului

Georgescu Luminița,
Ciucurel Constantin,
Trăilă Horia, Toma Ştefan,
Iconaru Ioana Elena, Fieroiu
Emil

6.

Monitorizarea statusului
Tudor Mariana, Iconaru Elena
Ioana, Ciucurel Constantin,
metabolic şi a nivelului de
activitate fizică la persoanele
Georgescu Luminiţa, Rabolu
retrase din activitatea profesională
Elena

Bazele generale ale kinetoterapiei,
Kinetoprofilaxie secundară și
terțiară, Kinetoterapia în
gerontologie, Kinetoterapia în
afecțiunile cardio-respiratorii,
Măsurare și evaluare în
kinetoterapie, Teoria educației
fizice și sportului, Comunicare şi
consiliere în kinetoterapie
Kinesiologie, Măsurare și
evaluare în kinetoterapie, Bazele
generale ale kinetoterapiei,
Semiologie, Kinetoterapia
deficiențelor fizice funcționale,
Psihopedagogie
Anatomie și biomecanică,
Fiziologie, Bazele generale ale
kinetoterapiei, Kinetoprofilaxie
secundară și terțiară,
Kinesiologie, Măsurare și
evaluare în kinetoterapie,
Kinetoterapia în geriatrie,
Kinetoterapia în gerontologie
Anatomie, Fiziologie,
Kinetoterapia în afecțiunile
cardio-respiratorii, Kinesiologie,
Măsurare și evaluare în
kinetoterapie, Bazele generale ale
kinetoterapiei, Kinetoterapia în
afecțiunile ortopedico-traumatice
cu aplicații în sport, Bazele
generale ale atletismului, Înot și
hidro-kinetoterapie
Anatomie și biomecanică,
Fiziologie, Măsurare și evaluare
în kinetoterapie, Bazele generale
ale kinetoterapiei, Kinesiologie,
Kinetoterapia în centre de
recuperare, Kinetoterapia în
centre speciale de educație
Fiziologie, Fiziopatologie,
Semiologie, Kinetoterapia în
centre de refacere şi recuperare,
Kinetoterapia în gerontologie,
Educație pentru sănătate și prim
ajutor

Studii de kinantropologie

7.

Kineziologia dezvoltării: variabile
moderatoare şi strategii de
optimizare a achiziţiilor kinetice
în ontogeneză

Georgescu Luminiţa, Trăilă
Horia, Neagoe Cristina,
Tătaru Ana Maria, Fieroiu
Emil
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Anatomie și biomecanică,
Fiziologie, Neurofiziologie,
Kinesiologie, Bazele generale ale
kinetoterapiei, Kinetoterapia în
pediatrie, Metode și tehnici de
reeducare neuro-motorie,

8.

9.

Complementaritate terapeutică în
kinetoterapie – abordări
experimentale factoriale

Ciucurel Constantin, Tătaru
Ana Maria, Iconaru Elena
Ioana, Toma Ștefan, Trăilă
Horia, Fieroiu Emil,
Tudor Mariana

Niveluri de fitness în diverse
organizaţii şi instituţii

Ciucurel Constantin, Trăilă
Horia, Toma Ştefan,
Georgescu Luminiţa,
Iconaru Elena Ioana,
Fieroiu Emil, Neagoe
Cristina, Tătaru Ana Maria

Psihopedagogie
Bazele generale ale kinetoterapiei,
Kinetoterapia în geriatrie,
Kinetoterapia deficiențelor fizice
funcționale, Kinetoterapia în
gerontologie, Kinetoterapia în
afecțiunile reumatologice,
Kinetoterapia în afecțiunile
neurologice, Kinetoterapia în
afecțiunile ortopedico-traumatice
cu aplicații în sport, Kinetoterapia
în pediatrie, Elemente de
fizioterapie, Metode de cercetare
științifică
Fiziologie, Kinesiologie, Educaţie
pentru sănătate şi prim ajutor,
Bazele generale ale kinetoterapiei,
Măsurare și evaluare în
kinetoterapie, Bazele generale ale
kinetoterapiei, Teoria și metodica
educației fizice și sportului

Studii de terapie ocupaţională

10.

Importanţa terapiei ocupaţionale
în reabilitarea bolnavilor
coronarieni din prespectiva
ameliorării calităţii vieţii acestora

Iconaru Elena Ioana,
Georgescu Luminiţa, Toma
Ştefan, Tudor Mariana,
Ciucurel Manuela, Ciucurel
Constantin

Fiziologie, Kinetoterapia în
geriatrie, Bazele generale ale
kinetoterapiei, Kinetoprofilaxie
secundară și terțiară,
Kinetoterapia în afecțiunile
cardio-respiratorii, Kinetoterapia
în centre de asistență socială,
Asistență socială în kinetoterapie,
Comunicare și consiliere în
kinetoterapie, Ortezare-protezare

Studii APA (activităţi fizice adaptate)

11.

Rolul activităţilor fizice adaptate
în recuperarea copiilor cu
infirmitate motorie cerebrală şi
dizabilităţi intelectuale asociate

12.

Evaluarea competenţelor
cognitive, de percepţie, motorii şi
sociale ale copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi: caracteristici şi
optimizarea lor prin programe de
intervenţie de tip activităţi fizice
adaptate

13.

Educaţia fizică adaptată, între
integrare şi acceptare socială

Iconaru Ioana Elena, Tudor
Mariana, Dumitru Andrei

Iconaru Elena Ioana,
Ciucurel Constantin, Tudor
Mariana, Dumitru Andrei,
Ciucurel Manuela

Dumitru Andrei, Tătaru Ana
Maria, Neagoe Cristina,
Toma Ştefan, Fieroiu Emil
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Kinetoterapia în pediatrie,
Kinetoterapia deficiențelor fizice
și senzoriale, Metode și tehnici de
reeducare neuro-motorie,
Kinetoterapia în afecțiunile
neurologice, Înot și
hidrokinetoterapie, Tehnici de
manevrare a bolnavului
Bazele generale ale kinetoterapiei,
Kinetoterapia în centre speciale de
educaţie, Psihopedagogie,
Asistență socială în kinetoterapie,
Comunicare și consiliere în
kinetoterapie, Neurofiziologie
Kinesiologie, Metode și tehnici de
reeducare neuro-motorie,
Kinetoterapia în pediatrie,
Asistență socială în kinetoterapie,
Comunicare și consiliere în

kinetoterapie, Kinetoterapia în
centre speciale de educaţie
Cercetare clinică medicală

14.

Cercetarea eficienţei
kinetoterapiei în îngrijirea
paliativă a copiilor cu handicap
neuro-motor sever.

Ciucurel Constantin, Toma
Ştefan, Dumitru Andrei,
Rabolu Elena

Georgescu Luminița,
Ciucurel Constantin, Neagoe
Cristina, Iconaru Elena Ioana,
Toma Ștefan, Fieroiu Emil,
Dumitru Andrei, Tătaru Ana
Maria

15.

Cercetarea efectelor tratamentului
balneo-climateric asupra
organismului, în funcţie de
morbiditatea asociată.

16.

Organizarea activităţilor de
reabilitare asociate terapiilor
complementare la domiciliul
persoanelor cu maladii în stadiu
terminal

Toma Ştefan, Ciucurel
Constantin, Georgescu
Luminiţa, Iconaru Elena
Ioana, Tudor Mariana,
Rabolu Elena

17.

Activarea biomecanică a
metabolismului miocardic prin
programe de vibraţii
multidimensionale cu ajutorul
aparatului Salusstar Innoplate la
vârstnicii cu cardiopatie
ischemică cronică

Ciucurel Constantin,
Georgecu Luminița, Iconaru
Elena Ioana

Kinetoterapia în pediatrie, Bazele
generale ale kinetoterapiei,
Kinetoterapia în centre speciale de
educație, Kinetoterapia
deficiențelor fizice și senzoriale,
Metode și tehnici de reeducare
neuro-motorie, Kinetoterapia în
afecțiunile neurologice
Kinetoterapia în centre de
recuperare, Kinetoterapia în
gerontologie, Masaj și tehnici
complementare de masaj,
Kinetoterapia în afecțiunile
cardio-respiratorii, Kinetoterapia
în afecțiunile reumatologice,
Stagiu de aplicații practice în
mediu montan
Masaj și tehnici speciale de masaj,
Elemente de fizioterapie, Bazele
generale ale kinetoterapiei,
Tehnici de manevrare a
bolnavului, Etică și deontologie în
kinetoterapie, Comunicare și
consiliere în kinetoterapie
Anatomie și biomecanică,
Fiziologie, Kinetoterapia în
geriatrie, Măsurare și evaluare în
kinetoterapie, Kinetoterapia în
afecțiunile cardio-respiratorii,
Bazele generale ale kinetoterapiei,
Utilizare softuri specializate în
kinetoterapie

Studii de gerontologie socială

18.

Activitatea fizică, calitatea vieții
și speranţa de viață în societatea
contemporană

Ciucurel Constantin, Iconaru
Elena Ioana, Toma Ştefan,
rabolu Elena, Tătaru Ana
Maria

19.

Strategii de promovare a
îmbătrânirii active reuşite într-un
centru rezidenţial pilot pentru
persoanele vârstnice

Ciucurel Constantin, Iconaru
Elena Ioana, Ciucurel
Manuela, Georgescu
Luminița
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Fiziologie, Kinsiologie, Educaţie
pentru sănătate şi prim ajutor,
Bazele generale ale kinetoterapiei,
Kinetoprofilaxie secundară și
terțiară, Kinetoterapia în
gerontologie, Management în
kinetoterapie, Comunicare şi
consiliere în kinetoterapie
Kinetoterapia în gerontologie,
Kinesiologie, Educație pentru
sănătate și prim ajutor, Bazele
generale ale kinetoterapiei,
Kinetoterapia în centre de
asistență socială, Masaj și tehnici
complemetare de masaj, Elemente
de terapie ocupațională,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Comunicare şi consiliere în
kinetoterapie
Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari
Kinetoterapia în geriatrie, Bazele
generale ale kinetoterapiei,
Kinetoterapia în afecțiunile
Strategii operaţionale de creştere
Ciucurel Constantin, Iconaru
cardio-respiratorii, Kinetoterapia
a calităţii vieţii prin mijloace
Elena Ioana, Rabolu Elena,
în afecțiuni reumatologice,
kinetice la pacienţii de vârsta a
Tudor Mariana
Kinetoterapia în centre de
treia
asistență socială, Comunicare şi
consiliere în kinetoterapie,
Asistență socială în kinetoterapie
Fiziologie, Kinetoterapia în
gerontologie, Kinetoterapia în
geriatrie, Bazele genarale ale
Rolul kinetoterapiei în prevenirea
kinetoterapie, Kinetoterapia
Ciucurel Constantin, Iconaru
instalării sindromului de
deficiențelor fizice și senzoriale,
Elena Ioana, Rabolu Elena
decondiţionare la vârstnici
Masaj și tehnici complementare
de masaj, Tehnici de manevrare a
bolnavului, Semiologie, Metode și
tehnici de tonifiere musculară
Fiziologie, Kinetoprofilaxie
secundară și terțiară, Educație
Strategii de educaţie terapeutică
pentru sănătate și prim ajutor,
Tudor Mariana Ionela,
pentru un stil de viaţă activ la
Neagoe Cristina,
Bazele generale ale kinetoterapiei,
persoanele adulte cu sindrom
Tătaru Ana Maria
Kinesiologie, Kinetoterapia în
metabolic
afecțiunile cardio-respiratorii,
Metode de cercetare științifică
Anatomie și biomecanică,
Georgescu Luminita,
Fiziologie, Kinetoterapia în
pediatrie, Bazele generale ale
Tudor Mariana, Ciucurel
Proiect educațional de promovare
Manuela,
kinetoterapiei, Kinesiologie,
a sănătății în rândul copiilor de
Educație pentru sănătate și prim
Toma Ștefan,
vârstă școlară.
Fieroiu Emil.
ajutor, Măsurare și evaluare în
Bădescu Victor
kinetoterapie, Metode de cercetare
științifică
Kinesiologie, Educație pentru
sănătate și prim ajutor, Bazele
generale ale kinetoterapiei,
Kinetoterapia deficiențelor fizice
Instituirea de programe de
Georgescu Luminița,Toma
și senzoriale, Kinetoterapia în
reabilitare prin recreologie pentru
Ştefan, Trăilă Horia,
centre speciale de educație,
diferite vârste şi grupuri sociale
Fieroiu Emil, Neagoe Cristina
Kinetoterapia în centre de
asistență socială, Kinetoterapia în
centre de asistență socială, Stagiu
de aplicații practice în mediu
montan
Fiziologie, Kinetoterapia în
Programe complexe de intervenţie
gerontologie, Kinetoterapia în
Ciucurel Constantin, Iconaru
şi influenţa lor asupra stilului de
geriatrie, Bazele generale ale
Ioana Elena, Rabolu Elena,
viaţă şi asupra sănătăţii
kinetoterapiei, Kinetoterapia
Tudor Mariana
vârstnicilor
deficienţelor fizice și senzoriale,
Kinetoterapia în afecțiuni
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reumatologice, Asistența socială
în kinetoterapie, Ortezareprotezare
Cercetări de psiho-sociologie medicală

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Kinetoterapia în gerontologie,
Kinetoterapia în geriatrie,
Ciucurel Manuela, Ciucurel
Kinetoterapia în centre de
Aspecte ale comunicării în
Constantin, Iconaru Ioana
asistență socială, Kinetoterapia în
Elena, Georgescu Luminiţa,
pediatrie, Metode de cercetare
relația pacient-echipa
Tudor
Mariana
Ionela,
științifică, Psihopedagogie,
complexă de îngrijire
Neagoe Cristina
Comunicare și consiliere în
kinetoterapie, Management în
kinetoterapie
Fiziologie, Kinesiologie, Bazele
generale ale kinetoterapiei,
Ciucurel Constantin, Trăilă
Kinetoterapia deficiențelor fizice
Horia, Toma Ştefan,
și senzoriale, Kinetoterapia în
Integrarea socială a persoanelor
Georgescu Luminiţa, Iconaru
centre de asistență socială,
prin activităţi fizice
Elena Ioana, Fieroiu Emil,
Comunicare şi consiliere în
Neagoe Cristina, Tătaru Ana
kinetoterapie, Asistența socială în
Maria, Bădescu Victor
kinetoterapie, Elemente de terapie
ocupațională
Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive
Anatomie și biomecanică,
Fiziologie, Kinetoterapia în
afecțiunile ortopedico-traumatice
Traumatologia sportivă –
Georgescu Luminiţa, Toma
cu aplicații în sport, Kinetoterapia
caracteristici, abordare terapeutică
Ştefan, Tătaru Ana-Maria,
în centre de recuperare,
şi consecinţe în planul strategiilor
Bădescu Victor, Fieroiu Emil
KInetoprofilaxie secundară și
profilactice primare şi secundare
terțiară, Bazele generale ale
kinetoterapiei, Ortezare-protezare,
Masaj și tehnici complementare
Metode de crecetare științifică,
Kinesiologie, Bazele generale ale
Iniţierea şi derularea de proiecte
Georgescu Luminiţa,
kinetoterapiei, Teoria educației
de cercetare în domeniul
Ciucurel Constantin,
fizice și sportului, Măsurare și
sportului, cu toate subdomeniile
Rabolu Elena, Toma Ştefan,
evaluare în kinetoterapie,
sale: sport competiţional, sport
Tătaru Ana-Maria, Necşoi
Gimnastică de bază, Jocuri
recreaţional, sport adaptat,
Cristina, Bădescu Victor,
sportive (baschet, fotbal, volei,
educaţie fizică şcolară
Fieroiu Emil
handbal)– fundamentele
științifice, aplicații în
kinetoterapie
Cercetări privind dezvoltarea metodicilor specifice pe ramuri de sport adaptat
Georgescu Luminița,
Teoria educației fizice și
Ciucurel Manuela, Toma
sportului, Înot și
Parteneriate cu mediul sportiv,
Ștefam, Fieroiu Emil, Mihăilă hidrokinetoterapie, Gimnastica de
pentru corelarea competenţelor
Paul, Bădescu Victor,
bază, Jocuri sportive (baschet,
absolvenţilor cu cerinţele pieţii
Trandafirescu Gabriel,
fotbal, volei, handbal)–
forţei de muncă.
Popescu Corina, Toma
fundamentele științifice, aplicații
Geanina, Fleancu Leonard,
în kinetoterapie, Management în
Vișan Paul, Hristache Diana
kinetoterapie
Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapie
Parteneriate cu mediul economic
Ciucurel Constantin,
Comunicare și consiliere în
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– social - cultural, pentru
corelarea competenţelor
absolvenţilor cu cerinţele pieţii
forţei de muncă

Georgescu Luminița,
Ciucurel Manuela, Iconaru
Elena Ioana, Toma Ștefam,
Fieroiu Emil, Bădescu Victor
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kinetoterapie, Management în
kinetoterapie, Antreprenoriat în
kinetoterapie, Asistența socială în
kinetoterapie, Kinetoterapia în
centre de recuperare,
Kinetoterapia în centre speciale de
educație, Kinetoterapia în centre
de asisența socială

III. Programul de studii Terapie ocupațională
Domenii de cercetare
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se desfăşoară pe următoarele domenii de cercetare:
• Studii de terapie ocupaţională aplicată.
• Cercetare clinică medicală
• Sănătatea publică
• Gerontologie socială
• Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari
• Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare
• Cercetări de psiho-sociologie medicală
• Cercetarea în educaţie și consilierea carierei
• Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie
• Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională.
• Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi.

Teme (direcţii de cercetare)
În cadrul acestor domenii de cercetare s-au dezvoltat mai multe teme (direcţii) de cercetare:
• Studii de terapie ocupaţională aplicată:
1. Evaluarea posturii corpului, a funcţiilor musculare şi a stereotipiilor de mişcare.
2. Terapia ocupaţională pentru bolnavii cu afecţiuni cardiovasculare.
3. Programe complexe de intervenţie prin terapie ocupaţională şi influenţa lor asupra
stilului de viaţă şi asupra sănătăţii.
4. Cercetarea eficienţei demersului de recuperare prin terapie ocupațională şi integrare a
persoanelor cu dizabilităţi.
5. Identificarea programelor eficiente de terapie ocupaţională pentru persoane cu mare risc
şi bolnavi cu afecţiuni cronice respiratorii (BPOC), cardio-vasculare (HTA, boală
coronariană ischemică) şi metabolice (obezitate).
• Cercetare clinică medicală:
1. Cercetări clinice de fiziopatologie (cardiovasculară, musculară).
2. Aplicații ale biofizicii în cercetarea medicală.
3. Investigații imagistice în cercetarea clinică.
4. Epidemiologia bolilor cronice.
5. Etică şi aspecte juridice ale profesiei.
6. Dietetică și nursing,
• Sănătatea publică:
1. Reforma în domeniul sănătății
2. Managementul sănătății publice; managementul organizațiilor medicale.
3. Etică şi aspecte juridice ale profesiei de terapeut ocupațional.
• Gerontologie socială:
1. Studierea impactului instalării sindromului de decondiţionare la vârstnici.
2. Programe complexe de intervenţie prin terapie ocupațională şi influenţa lor asupra
stilului de viaţă şi asupra sănătăţii vârstnicilor.
3. Programe de profilaxie prin terapie ocupațională pentru o îmbătrânire activă reușită.
• Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari:
1. Evaluarea calităţii vieţii vârstnicilor.
2. Evaluarea nişelor de dezvoltare specifice actualului context informaţional și social.
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•

•

•

•

•

3. Studii privind expertiza și recuperarea capacității de muncă.
4. Cercetări privind impactul programelor de terapie ocupațională asupra calitatății vieţii
pacienților/clienților care primesc îngrijiri la domiciliu sau în cadru instituțional;
5. Viața publică și viața personală în mediul rural și urban.
Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare:
1. Studii privind efectele exerciţiului fizic asupra homeostaziei organismului.
2. Determinarea eficienţei programelor de terapie ocupațională în îngrijirea copiilor cu
dizabilităţi neuro-motorii.
3. Activitățile fizice adaptate, între integrare şi acceptare socială.
4. Activitatea fizică şi speranţa de viată în societatea contemporană.
Cercetări de psiho-sociologie medicală:
1. Aspecte ale comunicării în relația pacient-echipa complexă de îngrijire.
2. Inserția socială- finalitate a recuperării.
Cercetarea în educaţie și consilierea carierei:
1. dezvoltarea unor competențe ale terapeutului ocupațional adaptate specificului regional;
2. reforma curriculară pentru o mai bună inserție profesională a absolvenților.
3. cercetarea în educaţie – identificarea unor strategii de optimizare a procesului
educaţional;
4. abordarea şi dezvoltarea carierei într-o lume aflată în schimbare.
Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și
terapie:
1. educația pentru sănătate în școală și colectivități școlare;
2. educația terapeutică a pacientului/clientului;
3. particularităţi ale vieţii psihice la diferite vârste.
Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională:
1. Parteneriate cu mediul economic – social - cultural, pentru corelarea competenţelor
absolvenţilor cu cerinţele pieţii forţei de muncă.

• Colective de cercetare
Nr.
Crt.

Teme de cercetare / Subteme

Colectiv de cercetare

1.

Proiectarea programelor de
terapie ocupațională cu eficiență
clinică dovedită pe baza unor
algoritmuri de evaluare centrate
pe nevoile pacientului/clientului

Iconaru Elena Ioana, Vasile
Alina, Burtoiu Natalia, Stan
Andreea

2.

Studiu privind efectele
exerciţiului fizic asupra
homeostaziei organismului

Georgescu Luminița,
Ciucurel Constantin,
Trăilă Horia, Toma Ştefan,
Iconaru Ioana Elena,
Fieroiu Emil,
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Discipline acoperite
Fundamente teoretice, modele şi
cadre de referinţă ale ştiinţelor
ocupaţionale
Bazele evaluării în psihologie şi
terapie ocupaţională
Evaluare în terapia ocupaţională
Metodologia cercetării în
psihologie şi terapia ocupaţională
Statistică aplicată în psihologie şi
terapie ocupaţională
Operare pe calculator
Anatomie și biomecanică
Fiziologie
Kinesiologie
Fiziopatologie
Terapia ocupaţională în activităţi
de timp liber

3.

Monitorizarea statusului
metabolic şi a nivelului de
activitate fizică la persoanele
retrase din activitatea profesională

Iconaru Elena Ioana, Ciucurel
Constantin, Georgescu
Luminiţa, Rabolu Elena

4.

Kinesiologia dezvoltării: variabile
moderatoare şi strategii de
optimizare a achiziţiilor kinetice
în ontogeneză

Georgescu Luminiţa, Burtoiu
Natalia, Trăilă Horia, Tătaru
Ana Maria, Ciucurel
Manuela, Bădescu Victor

5.

Complementaritate terapeutică în
terapia ocupațională – abordări
experimentale factoriale

Ciucurel Constantin, Tătaru
Ana Maria, Iconaru Elena
Ioana, Toma Ștefan, Trăilă
Horia, Fieroiu Emil, Bădescu
Victor

6.

Niveluri de fitness în diverse
organizaţii şi instituţii

Ciucurel Constantin, Trăilă
Horia, Toma Ştefan,
Georgescu Luminiţa, Iconaru
Ioana Elena, Fieroiu Emil,
Neagoe Cristina,Tătaru Ana
Maria, Bădescu Victor

7.

Importanţa terapiei ocupaţionale
în reabilitarea bolnavilor cu
patologie cardiovasculară din
prespectiva ameliorării calităţii
vieţii acestora

Iconaru Elena Ioana,
Georgescu Luminiţa, Toma
Ştefan, Ciucurel Manuela

8.

Rolul activităţilor fizice adaptate
în recuperarea copiilor cu
infirmitate motorie cerebrală şi
dizabilităţi intelectuale asociate

Ciucurel Manuela, Iconaru
Ioana Elena, Dumitru Andrei,
Bădescu Victor, Burtoiu
Natalia, Toma Ștefan

9.

Evaluarea competenţelor
cognitive, de percepţie, motorii şi
sociale ale copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi: caracteristici şi
optimizarea lor prin programe de
intervenţie prin terapie
ocupațională

Iconaru Ioana Elena, Ciucurel
Constantin, Dumitru Andrei,
Ciucurel Manuela, Burtoiu
Natalia
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Fiziopatologie
Terapia ocupaţională în
gerontologie şi geriatrie
Educaţia terapeutică a
pacientului/clientului
Educaţie pentru sănătate şi prim
ajutor
Kinesiologie
Anatomie și biomecanică
Bazele evaluării în psihologie şi
terapie ocupaţională
Psihologia dezvoltării umane
Neuropsihologie
Fiziopatologie
Operare pe calculator
Practică de specialitate (Terapie
ocupaţională aplicată 1, 2,, 3, 4)
Fiziologie
Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale
în comunitate
Psihologia muncii şi elemente de
design industrial pentru adaptarea
mediului fizic
Terapia ocupaţională în activităţi
de timp liber
Fiziopatologie
Educaţia terapeutică a
pacientului/clientului
Educaţie pentru sănătate şi prim
ajutor
Terapia ocupaţională la copii /
adulţi cu afecţiuni cronice
Neuropsihologie
Terapii acvatice
Psihologia dezvoltării umane
Terapia ocupaţională în pediatrie
Terapie ocupaţională în mediul
şcolar
Terapia ocupaţională la copii /
adulţi cu afecţiuni cronice
Terapia ocupaţională în
deficienţele senzoriale şi mintale
Terapia ocupaţională pentru
copii/adolescenţi din instituţii de
ocrotire
Neuropsihologie
Evaluare în terapia ocupaţională
Psihologia dezvoltării umane
Terapia ocupaţională în pediatrie
Terapie ocupaţională în mediul
şcolar
Terapia ocupaţională la copii /
adulţi cu afecţiuni cronice

10.

Organizarea activităţilor de
reabilitare asociate terapiilor
complementare la domiciliul
persoanelor cu maladii în stadiu
terminal

Toma Ştefan, Ciucurel
Constantin, Georgescu
Luminiţa, Iconaru Elena
Ioana, Rabolu Elena

11.

Activitatea fizică, calitatea vieții
și speranţa de viață în societatea
contemporană

Ciucurel Constantin, Trăilă
Horia, Toma Ştefan, Iconaru
Ioana Elena, Fieroiu Emil,
Neagoe Cristina

12.

Strategii de promovare a
îmbătrânirii active reuşite în
centre rezidenţiale pentru
persoanele vârstnice

Ciucurel Constantin, Iconaru
Elena Ioana, Ciucurel
Manuela

13.

Rolul terapiei ocupaționale în
prevenirea instalării sindromului
de decondiţionare la vârstnici

Ciucurel Constantin, Ionescu
Maria Claudia, Iconaru Elena
Ioana, Rabolu Elena

14.

Integrarea socială a persoanelor
prin terapie ocupațională

Duminică Delia, Iconaru
Elena Ioana, Ionescu Maria
Claudia

15.

Parteneriate cu mediul economic social - cultural, pentru corelarea
competenţelor absolvenţilor cu
cerinţele pieţii forţei de muncă

16.

Cercetarea demersului
psihoterapeutic: eficiență și
mecanisme

Ciucurel Mnauela, Ciucurel
Constantin, Georgescu
Luminita, Iconaru Elena
Ioana, Fieroiu Emil,
Bădescu Victor

Cucu-Ciuhan Geanina, Stan
Andreea, Irimia Victoria,
Vitalia Ileana, Dumitru Ioana,
Neagoe Lucia
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Terapie ocupaţională în cadrul
serviciilor la domiciliu
Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale
în comunitate
Adaptări ale mediului fizic în
activităţi de autoîngrijire
Protezare, ortezare
Terapia ocupaţională la
persoanele cu afecţiuni
ortopedico-traumatice
Terapia ocupaţională în
gerontologie şi geriatrie
Educaţia terapeutică a
pacientului/clientului
Educaţie pentru sănătate şi prim
ajutor
Terapia ocupaţională în
gerontologie şi geriatrie
Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale
în comunitate
Antreprenoriat în terapia
ocupațională
Terapia ocupaţională în
gerontologie şi geriatrie
Educaţia terapeutică a
pacientului/clientului
Educaţie pentru sănătate şi prim
ajutor
Psihologie socială aplicată în
terapie ocupaţională
Comunicare în context
profesional şi social
Psihologie socială aplicată în
terapie ocupaţională
Managementul serviciilor de
terapie ocupațională Practică de
specialitate (Terapie ocupaţională
aplicată 1, 2,, 3, 4)
Tehnicii de negociere şi
rezolvarea conflictelor
Terapia ocupaţională în serviciile
de sănătate
Aplicații ale terapiei ocupaționale
în comunitate
Fundamentele psihologiei
Psihologia personalităţii
Terapia ocupaţională în
neuropsihiatria infantilă
Bazele evaluării în psihologie şi
terapie ocupaţională
Metodologia cercetării în
psihologie şi terapia ocupaţională
Psihopatologie aplicată în terapia

17.

Cercetarea imaginarului sociocultural și al mentalităților în ceea
ce priveste devianța fizică, psihică
și comportamentală

18.

Cercetarea nişelor de dezvoltare
specifice actualului context
informaţional şi social

Mecanisme psihice, personalitate,
particularităţi ale vieţii psihice la
diferite vârste
19.

Cercetarea în educaţie –
identificarea unor strategii de
optimizare a procesului
educational
20.

Abordarea şi dezvoltarea carierei
într-o lume aflată în schimbare
21.

22.

Viața publică și viața personală în
mediul rural și urban

ocupaţională
Terapia ocupaţională în sănătatea
mentală
Psihologie socială aplicată în
terapie ocupaţională
Metodologia cercetării în
psihologie şi terapia ocupaţională
Ionescu Maria Claudia,
Terapia ocupaţională în sănătatea
Burtoiu Natalia, Neagoe
mentală
Lucia
Terapia ocupaţionala pentru copiii
străzii, abuzaţi si abandonaţi
Terapia ocupaţională în
deficienţele senzoriale şi mintale
Psihologia învăţării şi terapia
ocupaţională pentru persoane cu
tulburări pervasive şi dificultăţi de
învăţare
Stan Andreea, Vasile Alina, Terapia ocupaţională pentru
Iconaru Elena Ioana, Tătaru persoanele private de libertate sau
Ana Maria, Neagoe Lucia,
aflate în probaţiune
Irimia Victoria
Terapia ocupaţională pentru
copii/adolescenţi din instituţii de
ocrotire
Terapie ocupaţională în sănătatea
mentală
Fundamentele psihologiei
Vitalia Ileana, Ciucurel
Neuropsihologie
Constantin, Ciucurel
Psihologia personalității
Manuela, Stan Andreea,
Psihologia dezvoltării umane
Vasile Alina, Bădulescu
Terapia ocupaţionala pentru copiii
Andreea, Dumitru Ioana,
străzii, abuzaţi si abandonaţi
Burtoiu Natalia
Terapia ocupaţională la copii /
adulţi cu afecţiuni cronice
Terapia ocupaţională în mediul
şcolar
Comunicare în context
profesional şi social
Stan Andreea, Vitalia Ileana,
Psihologia dezvoltării umane
Neagoe Lucia, Vasile Alina
Dezvoltare personală
Bazele evaluării în psihologie şi
terapie ocupațională
Ocupaţie şi performanţă umană
Psihologia personalităţii
Bazele evaluării în psihologie şi
terapie ocupaţională
Vitalia Ileana, Stan Andreea, Consilierea carierei la persoanele
Badea Victor, Burtoiu Natalia cu nevoi speciale
Dezvoltare personală
Tehnicii de negociere şi
rezolvarea conflictelor
Badea Victor, Ionescu Maria Psihologie socială aplicată în
Claudia, Neagoe Lucia,
terapie ocupaţională
Burtoiu Natalia,
Dezvoltare personală
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Neagoe Cristina

23.

Sănătate și boală: modele
explicativ-interpretative, resurse
și vulnerabilități, prevenție și
terapie, elemente de
psihodiagnostic

Răban-Motounu Nicoleta,
Cucu-Ciuhan Geanina,
Ciucurel Constantin, Badea
Victor, Vitalia Ileana
Ciucurel Manuela, Dumitru
Ioana, Irimia Victoria

Formarea profesională: aspecte
psihologice și abilități de
cercetare

Cucu-Ciuhan, Geanina,
Badea Victor, Burtoiu
Natalia, Vasile Alina

24.

25.

Aplicații ale biofizicii în
cercetarea din terapia
ocupațională

Bărbuceanu Mircea, Șuțan
Claudiu

Managementul organizațiilor
medicale ofertante de servicii de
terapie ocupațională

Ciucurel Manuela, Ciucurel
Constantin, Iconaru Elena
Ioana, Gruioniu Octavian

Etică şi aspecte juridice ale
profesiei de terapeut ocupațional

Gruioniu Octavian, Ciucurel
Manuela, Cucu-Ciuhan
Geanina

26.

27.
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Tehnicii de negociere şi
rezolvarea conflictelor
Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale
în comunitate
Fiziopatologie
Neuropsihologie
Terapia ocupaţională în
deficienţele senzoriale şi mintale
Terapia ocupaţională în
neuropsihiatria infantilă
Psihopatologie aplicată în terapia
ocupaţională
Bazele evaluării în psihologie şi
terapie ocupaţională
Statistică aplicată în psihologie şi
terapie ocupaţională
Metodologia cercetării în
psihologie şi terapia ocupaţională
Dezvoltare personală
Metodologia adaptării mediului
Adaptări ale mediului fizic în
activităţi de autoîngrijire
Psihologia muncii şi elemente de
design industrial pentru adaptarea
mediului fizic
Elemente de inginerie aplicată în
echipamente adaptate şi
tehnologie asistivă
Ergonomie şi abilităţi practice
pentru adaptarea instrumentelor şi
echipamentelor
Bazele teoretice şi practice pentru
adaptări arhitectonice şi
industriale
Managementul serviciilor de
terapie ocupațională
Etică şi deontologie în terapia
ocupaţională
Politici publice europene în
domeniu sănătăţii
Terapia ocupaţională în serviciile
de sănătate
Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale
în comunitate
Antreprenoriat în terapia
ocupațională
Managementul serviciilor de
sănătate
Etica si aspecte juridice ale
profesiei
Politici publice europene în
domeniu sănătăţii
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