FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
De Drept şi Ştiinţe Sociale
Educatie Fizica si Sport
Kinetoterapie
Licenţă
Kinetoterapie şi motricitate specială

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

Management in Kinetoterapie
KMSIII 71
Lect. univ. dr. Maican Silvia
Lect. univ. dr. Maican Silvia
1 2.6. Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei
DC

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care 3.2 curs
1
din care 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
28 din care 3.5 curs
14 din care 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi....
3.7. Total ore studiu individual
22
3.8. Total ore din planul de învăţământ
28
3.9 Total ore pe semestru
50
3.10 Numărul de credite
2

1
14
ore
10
10

2
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Participare activă
Lectura bibliografiei recomandate
Documentare suplimentară
Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate
Participare activă

5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C6 Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului
C6.1 Descrierea structurii şi a modului în care funcţionează organizaţiile care oferă servicii de kinetoterapie, în
relaţia lor dinamică cu piaţa
C6.2 Descrierea şi explicarea proceselor organizaţionale ce constituie contextul serviciilor kinetoterapeutice;
explicarea relaţiei dintre cerere şi ofertă pe piaţa serviciilor de kinetoterapie.

7. Obiectivele disciplinei

-

7.1 Obiectivul general
al disciplinei

7.2 Obiectivele
specifice

Însuşirea metodelor şi tehnicilor de bază în cercetarea ştiinţifică
Să cunoască principalele metode de cercetare ştiinţifică;
Să cunoască tehnicile şi instrumentele specifice fiecărei metode;
Să aleagă metoda, tehnica şi instrumentele cele mai adecvate problemei de studiat;
Să construiască un design de cercetare şi instrumente adecvate;
Să poată redacta un raport de cercetare coerent şi consistent, uşor de utilizat în aplicaţiile
practice.

8. Conţinuturi
Curs

1. Bazele managementului.
2. Managementul şi
administrarea în domeniul kinetoterapiei
3. Necesitatea
kinetoterapiei
în
societatea românească.
4. Componentele
sistemului
de
management al kinetoterapiei
5. Organizarea
şi
administrarea
centrelor de recuperare.
6. Managementul
centrelor
de
recuperare în raport cu nivelul de
activitate.
7. Amenajarea şi proiectarea cabinetelor
de kinetoterapie, sălilor de gimnastică
medicală

Metode de predare
Prelegere, conversaţie

Observaţii
2oră

Prelegere, exemplificări,
Conversaţie

2 ore

Prelegere, exemplificări,
conversaţie,

2 ore

Prelegere, exemplificări,
conversaţie

2 ore
2 ore

Prelegere, exemplificări
Conversaţie

2 ore

Prelegere, exemplificări
Conversaţie

2 ore

Prelegere, Exemplificări,
conversaţie

2 ore

Bibliografie

1. Armean P., Management sanitar. Noţiuni fundamentale de sănătate publică. Editura
C.N.I. Coresi, Bucureşti, 2004
2. Horine L. Administration of physical education and sport program ( ed. a 2-a ), Wm.C.
Brown Publishers, Dubuque, 1991Opincaru C. –
3. Imbri E., Managementul calităţii serviciilor în unităţile sanitare Editura C.N.I. Coresi,
Bucureşti, 2004
4. Manolescu A., Managementul resurselor umane.Editura RAI, 1998 Sharkey, B.J.,
5. Fitness and Health –fourth edition, Human Kinetics, 1997
6. Shortell S.M. –Kaluzny A.D., Health care management–organization designe and
behavior, Thomson Delmar Learning, 2006
8.2 Seminar/laborator

Conceperea unei structuri eficiente şi viabile în condiţiile actuale a
unui cabinet de kinetoterapie
Prezentarea de către studenţi a modului de organizare a diferite
cabinete de kinetoterapie
Analiza SOWT în activitatea de kinetoterapie
Conceperea unui proiect în activitatea de kinetoterapie
Efectuarea unui plan de recrutare de personal. Conceperea unei fişe a
postului pentru un kinetoterapeut. Simularea unui proces de angajare.

Metode de
predare
Prezentări,
dezbateri,
aplicaţii
Prezentări,
dezbateri,
aplicaţii
Prezentări,
dezbateri,
aplicaţii
Prezentări,
dezbateri,
aplicaţii
Prezentări,
dezbateri,
aplicaţii

Observaţii /
Nr. ore
2

2

2

2

2

Conceperea şi proiectarea de către studenţi a unui cabinet de
kinetoterapie şi a organigramei
Dezbateri privind normele de referinţă, normele de siguranţă,
normele de igenă

Prezentări,
dezbateri,
aplicaţii
Prezentări,
dezbateri,
aplicaţii

2

2

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina vine în sprijinul celor care, în diferite poziţii de decizie evaluează, programează şi monitorizează
serviciile de kinetoterapie, publice şi private.

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Volumul şi corectitudinea
Lucrare scrisă
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
10.4 Curs
Organizarea conţinutului
Lucrare scrisă
Originalitatea
Lucrare scrisă
Susţinerea unui referat sau
Fişă de evaluare seminar
proiect de cercetare
10.5 Seminar/laborator
Participare activă la seminarii
Fişă de evaluare seminar
10.6 Standard minim de performanţă: nota minima 5
50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Data completării
______________

Semnătura titularului de curs
______________________

Data avizării în Departament
______________

30
10
10
10
20
20

Semnătura titularului de seminar
_________________________

Semnătura Directorului de Departament
______________________

