
Conţinutul cursului: 
Kinetoterapia profilactică. Kinetoterapia de tip curativ. Kinetoterapia de recuperare. Obiectivele principale în terapia prin 

mișcare. Tehnici anakinetice. Tehnici kinetice statice . Tehnici kinetice dinamice. Metode de explorare și evaluare în 
kinetologie. Tehnici de kinetoterapie pentru forța și rezistența musculară. Forța musculară–definiţie, particularităţi 
metabolice, modalităţi de evaluare şi refacere. Cultura fizică medicală. Exercitiul fizic. Gimnastica medicală. Efectele 
exercitiilor fizice. Efectele funcționale și terapeutice a exercițiilor fizice. Criterii de clasificare a exerciţiilor fizice. Fitness 

în SPA. Aerobica. Tipurile de aerobică. Aerobica și gimnastica acvatică. Particularitățile fitnessului în SPA. Utilizarea 
tehnicilor multiaspectuale în programele kinetoterapeutice.Tehnici de masaj și terapii complementare. Demonstrarea 

efectelor masajului şi exemplificarea indicaţiilor şi contraindicaţii generale. Gimnastica facială. Exerciții pentru 
estomparea ridurilor. Eficacitatea exercițiilor din complexe de gimnastică facială. 
 

Finalităţi de studiu: 
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să aplică 
tehnici, metode, programe kinetice în diferite afecţiuni. Să explice acţiunea nocivă a factorilor biotici şi abiotici asupra 
organismului. Să cunoască mecanismele de acţiune şi efectele terapeutice ale metodelor folosite în kinetoterapie în scopul 
aplicării lor corecte în procedeele de revitalizare și reabilitare. Să selecteze metodele de îngrijire și recuperare adecvate 
conform particularităţilor problemei estetologie. Să utilizeze în cadrul kinetoterapiei materiale și aparatajul specific. Să 
identifice  principiile generale de recuperare și reabilitare.  Să elaboreze și să realizeze scheme de îngrijire și tratament 
folosind metode și tehnici multiaspectuale, moderne utilizînd produse și utilaje cosmetice profesionale.  Să optimizeze 
propriile abilități prin schimb de experiență în cadrul centrelor de frumusețe și Spa centre. Să recomande pacienților 
produse medicamentoase necesare, pentru tratamet și recuperare. Să propună metode moderne de tratament instrumentale 

şi de aparataj. Să elaboreze programe individuale de tratament, profilaxie și recuperare în cadrul kinetoterapiei. 
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