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UNIVERSITATEA din Piteşti 

Facultatea de Stiinte, Educatie Fizica si Informatica 

Departamentul de Asistenta Medicala si Kinetoterapie 

 

 

Lista temelor de cercetare a departamentului Departamentul de Asistenta 

Medicala si Kinetoterapie 

pe anul(ii) calendaristic(i) 2012 - 2016 

 

 

2012 

A.   Teme de cercetare finanţate 

        1.      TEORO – Terapia ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi 
tehnologie asistivă – Specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată 
pe cunoaştere şi egalitate de şanse, 14530252 lei (TC_32_2012_DAMK) 

        2.      e-Training for Wellness in SPA Services, 282179 lei (TC_33_2012_DAMK) 

        3.      D-ACTIVE (Disability and Active Citizenship), 1675800 lei (TC_34_2012_DAMK) 

 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2012_DAMK) 

        2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2012_DAMK) 

        3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2012_DAMK) 

        4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2012_DAMK) 

        5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței 
medicale (TC_5_2012_DAMK) 

        6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva asistenței medicale (TC_6_2012_DAMK) 

        7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2012_DAMK) 

        8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale 
(TC_8_2012_DAMK) 
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        9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2012_DAMK) 

        10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2012_DAMK) 

        11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2012_DAMK) 

        12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2012_DAMK) 

        13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2012_DAMK) 

        14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2012_DAMK) 

        15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2012_DAMK) 

        16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei 
(TC_16_2012_DAMK) 

        17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2012_DAMK) 

        18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive 
(TC_18_2012_DAMK) 

        19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2012_DAMK) 

        20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2012_DAMK) 

        21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2012_DAMK) 

        22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2012_DAMK) 

        23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2012_DAMK) 

        24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2012_DAMK) 

        25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei 
ocupaționale (TC_25_2012_DAMK) 

        26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2012_DAMK) 

        27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_27_2012_DAMK) 

        28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_28_2012_DAMK) 

        29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2012_DAMK) 

        30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2012_DAMK) 

        31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2012_DAMK) 
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2013 

A.   Teme de cercetare finanţate 

        1.      TEORO – Terapia ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi 
tehnologie asistivă – Specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată 
pe cunoaştere şi egalitate de şanse, 14530252 lei (TC_32_2013_DAMK) 

        2.      e-Training for Wellness in SPA Services, 282179 lei (TC_33_2013_DAMK) 

 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2013_DAMK) 

        2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2013_DAMK) 

        3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2013_DAMK) 

        4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2013_DAMK) 

        5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței 
medicale (TC_5_2013_DAMK) 

        6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva asistenței medicale (TC_6_2013_DAMK) 

        7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2013_DAMK) 

        8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale 
(TC_8_2013_DAMK) 

        9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2013_DAMK) 

        10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2013_DAMK) 

        11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2013_DAMK) 

        12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2013_DAMK) 

        13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2013_DAMK) 

        14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2013_DAMK) 

        15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2013_DAMK) 

        16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei 
(TC_16_2013_DAMK) 

        17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2013_DAMK) 
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        18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive 
(TC_18_2013_DAMK) 

        19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2013_DAMK) 

        20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2013_DAMK) 

        21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2013_DAMK) 

        22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2013_DAMK) 

        23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2013_DAMK) 

        24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2013_DAMK) 

        25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei 
ocupaționale (TC_25_2013_DAMK) 

        26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2013_DAMK) 

        27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_27_2013_DAMK) 

        28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_28_2013_DAMK) 

        29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2013_DAMK) 

        30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2013_DAMK) 

        31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2013_DAMK) 

 

2014 

A.   Teme de cercetare finanţate 

        1.      NOVA CURRICULA - Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al 
Calificărilor din Învăţământul Superior , 2042337 lei (TC_32_2014_DAMK) 

        2.      Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și 
plasamente practice, 12413092 lei (TC_33_2014_DAMK) 

 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2014_DAMK) 
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        2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2014_DAMK) 

        3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2014_DAMK) 

        4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2014_DAMK) 

        5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței 
medicale (TC_5_2014_DAMK) 

        6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva asistenței medicale (TC_6_2014_DAMK) 

        7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2014_DAMK) 

        8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale 
(TC_8_2014_DAMK) 

        9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2014_DAMK) 

        10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2014_DAMK) 

        11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2014_DAMK) 

        12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2014_DAMK) 

        13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2014_DAMK) 

        14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2014_DAMK) 

        15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2014_DAMK) 

        16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei 
(TC_16_2014_DAMK) 

        17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2014_DAMK) 

        18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive 
(TC_18_2014_DAMK) 

        19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2014_DAMK) 

        20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2014_DAMK) 

        21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2014_DAMK) 

        22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2014_DAMK) 

        23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2014_DAMK) 

        24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2014_DAMK) 

        25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei 
ocupaționale (TC_25_2014_DAMK) 
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        26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2014_DAMK) 

        27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_27_2014_DAMK) 

        28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_28_2014_DAMK) 

        29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2014_DAMK) 

        30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2014_DAMK) 

        31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2014_DAMK) 

 

2015 

A.   Teme de cercetare finanţate 

        1.      NOVA CURRICULA - Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al 
Calificărilor din Învăţământul Superior , 2042337 lei (TC_32_2015_DAMK) 

        2.      Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și 
plasamente practice, 12413092 lei (TC_33_2015_DAMK) 

 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2015_DAMK) 

        2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2015_DAMK) 

        3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2015_DAMK) 

        4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2015_DAMK) 

        5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței 
medicale (TC_5_2015_DAMK) 

        6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva asistenței medicale (TC_6_2015_DAMK) 

        7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2015_DAMK) 

        8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale 
(TC_8_2015_DAMK) 

        9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2015_DAMK) 
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        10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2015_DAMK) 

        11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2015_DAMK) 

        12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2015_DAMK) 

        13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2015_DAMK) 

        14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2015_DAMK) 

        15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2015_DAMK) 

        16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei 
(TC_16_2015_DAMK) 

        17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2015_DAMK) 

        18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive 
(TC_18_2015_DAMK) 

        19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2015_DAMK) 

        20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2015_DAMK) 

        21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2015_DAMK) 

        22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2015_DAMK) 

        23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2015_DAMK) 

        24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2015_DAMK) 

        25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei 
ocupaționale (TC_25_2015_DAMK) 

        26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2015_DAMK) 

        27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_27_2015_DAMK) 

        28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_28_2015_DAMK) 

        29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2015_DAMK) 

        30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2015_DAMK) 

        31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2015_DAMK) 
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2016 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2016_DAMK) 

        2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2016_DAMK) 

        3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2016_DAMK) 

        4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2016_DAMK) 

        5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței 
medicale (TC_5_2016_DAMK) 

        6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva asistenței medicale (TC_6_2016_DAMK) 

        7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2016_DAMK) 

        8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale 
(TC_8_2016_DAMK) 

        9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2016_DAMK) 

        10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2016_DAMK) 

        11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2016_DAMK) 

        12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2016_DAMK) 

        13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2016_DAMK) 

        14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2016_DAMK) 

        15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2016_DAMK) 

        16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei 
(TC_16_2016_DAMK) 

        17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2016_DAMK) 

        18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive 
(TC_18_2016_DAMK) 

        19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2016_DAMK) 

        20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2016_DAMK) 

        21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2016_DAMK) 

        22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2016_DAMK) 
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        23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2016_DAMK) 

        24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2016_DAMK) 

        25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei 
ocupaționale (TC_25_2016_DAMK) 

        26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2016_DAMK) 

        27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_27_2016_DAMK) 

        28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale 
(TC_28_2016_DAMK) 

        29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie 
din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2016_DAMK) 

        30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2016_DAMK) 

        31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din 
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2016_DAMK) 

 

 

 

     Data: 12.04.2017 

Director de departament CIUCUREL CONSTANTIN 

                                                                             Semnătura 


