
 

Denumirea disciplinei Stagiul practic de specialitate 1(Tehnicele 

masajului) 

Codul disciplinei  

Tipul disciplinei De specialitate, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul III, sem.V 

Limba de predare Română și rusă 

Credite ECTS 8 

Numărul de ore de contact/ Numărul total 
de ore 

420/420 

Evaluare Examen (test docimologic) 

Titularul cursului lector univ.MA, Socolova Liudmila,  

conf.univ.dr. Vasili Socolov 

 

Conţinutul succint al cursului: 
Masajul. Tipurile de masaj. Definiţia. Clasificarea.Bazele anatomo-fiziologice ale masajului. 

Caracteristica diferitelor tipuri de masaj. Indicaţiile şi contraindicaţiile în aplicarea diferitelor 
tipuri de masaj. Tehnici de aplicare ale masajului. Procedeele şi manevrele ale masajului. 
Metodica masajului. Tehnica executării masajului. Tehnologii ale masajului special masajul 

segmentar reflector. Masajul anticelulitic. Drenajul limfatic. Alte tipuri de masaj (automasaj, 

masaj cu aparate, masaj shuatsu, masaj cu instrumente). 

 

Finalităţi de studiu: 

  La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 
competenţe: să expună actualitatea, rolul şi locul masajului în pracrica medicală, să identifice tipurile de 
masaj, să explice mecanismul acţiunii masajului asupra sistemelor de organe. Să sintezeze procedeele şi 
manevrele tehnicii de masaj, să caracterizeze condiţii şi reguli pentru planificarea corecta a şedinţei de 
masaj. Să aprecieze actualutatea studierii disciplinei in exercitarea activităţii profesionale. Să 
argumenteze un mod de găndire constructiv şi rapid în luarea de decizii corecte privind şedinţele de 
masaj. Sa argumenteaza rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor 
probleme ale ingrijirii corpului. Sa aplica masurile de igiena personala şi starea de sanatate;.Se 
recomanda tehnicele orientale de ingrijire corporala. 
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