
FIŞA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 
1.2. Facultatea  Drept si Stiinte Sociale 
1.3. Departamentul  Educatie fizica si sport 
1.4. Domeniul de studii Kinetoterapie  
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii Kinetoterapie si motricitate specială  
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Kinetoterapia in pediatrie 2.2. Cod disciplină KMS II 11 
2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Moldovan Ionut 
2.4. Titularul activităţii de seminar Lect. univ. dr. Moldovan Ionut 
2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul IV 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei (O 

– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

3. Timpul total estimat 
3.1. Număr ore pe 
săptămână 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 
planul de învăţământ 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi …….  
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Sala de curs 
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala seminar/laborator 
6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C3 Evaluarea clinică primară (funcţională) şi diagnoza nevoilor de 

intervenţie kinetoterapeutică. 
C4 Realizarea programelor de intervenţie kinetoterapeutică, cu caracter 
profilactic, curativ sau de recuperare. 
C5 Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie kinetoterapeutică. 
 

Competenţe transversale Nu este cazul 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu terminologia şi tematica specifice patologiei 

pediatrice. 
 

7.2 Obiectivele specifice Însuşirea cunoştinţelor teoretice privind dezvoltarea 
neuromotorie a copilului normal;  



Însuşirea cunoştinţelor necesare elaborării programelor de 
recuperare prin kinetoterapie a celor mai frecvente afecţiuni din 
patologia pediatrică. 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Kinetoterapia în leziuni posttraumatice obstetricale.  Curs interactiv 4 ore  
Kinetoterapia în malformaţii osteo-articulare. Curs interactiv 4 ore 
Kinetoterapia în redori congenitale şi posttraumatice.  Curs interactiv 4 ore 
Kinetoterapia în boli metabolice şi de nutriţie.  Curs interactiv 4 ore 
Kinetoterapia în afecţiuni reumatismale şi respiratorii.  Curs interactiv 4 ore 
Kinetoterapia în infirmitatea motorie de origine cerebrală.  Curs interactiv 4 ore 
Kinetoterapia în anomalii cromozomiale şi în tulburări din 
spectrul autist 

Curs interactiv 4 ore 

   

Seminar-laborator Metode de predare   
Program de recuperare în paralizia obstetricală de plex brahial.  Explicaţie, 

demonstraţie 
4 ore  

Program de kinetoterapie în recuperarea disfuncţionalităţilor piciorului strâmb 
congenital varus equin.  

Explicatie, 
demonstraţie 

4 ore 

Program de recuperare în redo 
ri articulare congenitale şi posttraumatice.  

Explicaţie, 
demonstraţie 

4 ore 

Program de recuperare în distrofia musculară Duchenne şi în boala Legg Calve 
Perthes.  

Explicatie, 
demonstraţie 

4 ore 

Program de kinetoterapie în afecţiuni respiratorii şi reumatismale la copil.  Explicaţie, 
demonstraţie 

4 ore 

Program de kinetoterapie în IMOC la cop ilul mic şi în sechelele encefalopatiei 
infantile după vârsta de 3 ani.  

Explicatie, 
demonstraţie 
 

4 ore 

Program de kinetoterapie în sindromul Down şi în tulburarea autistă (Kanner). 
 

Explicaţie, 
demonstraţie,  

4 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina raspunde prin continuturi, cerintelor reprezentantilor comunitatii, asociatiilor 
profesionale si a angajatorilor, dovedit prin fisa disciplinei 
 
 
 
 
 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 
10.4 Curs Examen   50% 
10.5 Seminar/laborator - Verificare pe parcurs   

- Activitate la seminar - nota pentru activităţi aplicative   50 % 
10.6 Standard minim de performanţă: îndeplinirea standardelor minime prevăzute  Nota min. 5  
 
Data completării  Semnătura titularului de curs             Semnătura titularului de seminar 
……………………                 …………………………..                                 ……………………………….. 
 
 
Data avizării în departament             Semnătura director de departament 
……………..                                        ………………………………. 


