
Conţinutul cursului:
Întroducere. Istoria apariției și dezvoltării masajului în India,China, Ejipt, Grecia, Europa. Tipurile de masaj. 
Clasificarea. Condiții și reguli pentru practicarea corectă a masajului.Locul și mobilierul.Aptitudinele unui bun 
maser.Reguli la efectuarea masajului.Remediile folosite la efectuarea masajului. Exerciții pentru dejetele, 
pumnii,antibraț și coate. Manevrele masajului și tehnica executării: Manevrele de masaj. Principale,secundare. 
Tehnica executării masajului. Masaj general și secundar.( Masjul general: masajul țesuturilor, masjul pielii, 
masajul articulațiilor, masajul mușchilor). Masaj general și secundar.( Masjul parțial: masajul capului, masjul 
gătului, masajul toracelui, masajul abdomenului,masajul membrelori superiori,masajul membrilor inferiori).
Finalităţi de studiu:
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 
cunoască substanţe folosite pentru executarea masajului. Efecte substanţelor pentru masaj locale si generale 
asupra pielii . Evaluarea şi adaptarea programului de lucru;  Competenţe necesare de a susţine şedinţe de masaj 
şi de a lua decizii corecte in legătura cu tehnicile masajului. Să aprecieze actualitatea studierii disciplinei in 
exercitarea activităţii  profesionale; Să argumenteze necesitatea cunoştinţelor din domeniul anatomiei şi 
fiziologiei in executarea masajului.Sa descrie examinarea subiectului.Să sistematizeze şi sa comunice rezultatele 
investigaţiilor. Să demonstreze capacităţi comunicative adecvate situaţiilor de practică profesională. Să 
stabilească relaţiile dintre starea de sănătate şi modul de viaţă a subiectului; Să selecteze şi aplice unele metode 
de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor la domiciliu.
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