
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2020-2021 
 

Anul de studiu I / Semestrul II 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea   Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul Educatie fizica si sport 

1.4. Domeniul de studii Kinetoterapie și motricitate specială 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Kinetoterapie și motricitate specială 
- kinetoterapeut cod COR 226405 
- profesor cultură fizică medicală cod COR 226406 

- fiziokinetoterapeut cod COR 226401 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Kinesiologie 2.2. Cod disciplină KMS I 10 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Cîrjoescu Radu Sergiu 

Radu 2.4. Titularul activităţii de seminar Asist. Univ. drd. Neamtu-Popescu Adela 

2.5. Anul de 
studiu 

I 2.6. 

Semestrul 

II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

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

3.4. Total ore din planul 
de învăţămînt 

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 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi ……. 0 

 

3.7 Total ore studiu individual 19 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

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 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului 

Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Competenţe specifice accumulate 
  

Competenţe profesionale 

 

Competențe explicite prin descriptori de nivel 
 

C1. Organizarea curriculumului integrat şi a mediului 
de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar 
(Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă 
motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială).  

C1.1 Descrierea şi utilizarea adecvată  în comunicarea profesională a 
conceptelor, teoriilor, tehnicilor şi metodelor specifice kinesiologiei.  
C1.2 Operaţionalizarea conceptelor cheie din domeniul kinesiologiei, 
formularea de ipoteze pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri 
de situaţii asociate cu intervenţia kinetoterapeutică. 
C1.3 Identificarea tehnicilor şi metodelor de intervenţie kinesiologice 
adecvate unor contexte specifice. 

C1.4 Identificarea şi selectarea metodelor adecvate de evaluare a eficienţei şi 
eficacităţii programelor de intervenţie kinesiologică.  
C1.5 Proiectarea şi planificarea unui program de intervenţie kinesiologică ce 
presupune utilizarea unor principii şi metode clasice, cu valoare recunoscută 
în domeniu. 
 

C2. Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a 
calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor 
specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă 
de practicarea independentă a exerciţiului fizic . 
 

C2.1 Identificarea şi explicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor specifice 
curriculum-ului integrat.  
C2.2 Utilizarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru 
explicarea şi interpretarea stărilor de sănătate şi de boală ale indivizilor aflaţi 
în diverse etape de vârstă şi în variate contexte socio-profesionale.  
C2.3 Identificarea şi aplicarea într-o manieră critică a unor principii de bază 
pentru dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor asociate 
intervenţiei. kinesiologice (abilităţi de gândire critică, de luare a deciziilor şi 
de rezolvare de probleme).  

C2.4 Realizarea unui raţionament corect de evaluare a calităţii unor 
programe de intervenţie kinetoterapeutică, prin utilizarea cunoştinţelor 
teoretice.  
C2.5 Selectarea cunoştinţelor teoretice relevante pentru realizarea 
managementului clinico-terapeutic al beneficiarilor serviciilor de 
kinetoterapie.  

  

Competenţe transversale ------- 

 
 
 
7.  Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Implementarea unui sistem de cunoştinte teoretice şi aplicative din domeniul kinesiologiei 
cu scopul de a fi utilizate ulterior în activitatea profesională a studenţilor 

 

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea cunoştinţelor ştinţifice specifice disciplinei; 
 Posibilitatea analizei şi sintezei unor cazuri date de probleme de kinesiologie; 
 Elaborarea programelor de exerciții corective pentru deficiențele funcționale prezentate 
în cadrul cursului 

 Formarea unei gândiri corecte domeniului pentru rezolvarea problematicii motricităţii; • 
integrarea disciplinelor conexe studiate. 



 

8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Mişcarea omului ca domeniu de cercetare. Kinesiologia, ştiinţă 
interdisciplinară. Delimitări conceptuale. – 2 ore 

 

Prelegere, discuţii  

2. Evoluţia motricităţii umane. Pârghiile corpului. – 2 ore 
 

Prelegere, discuţii  

3. Forţele interne şi externe implicate în realizarea mişcării  - 2 ore Prelegere, discuţii  

4. Suportul morfologic şi funcţional al motricităţii. Oasele şi articulaţiile. 

Legile arhitecturării osoase  - 2 ore 

Prelegere, discuţii  

5 Suportul morfologic şi funcţional al motricităţii. Fibra musculară. 
Proprietăţile mecanice ale musculaturii scheletice – 2 ore 

Prelegere, discuţii  

6. Suportul morfologic şi funcţional al motricităţii. Activitatea 

neuromusculară – 2 ore 

Prelegere, discuţii  

7. Suportul morfologic şi funcţional al motricităţii. Activitatea 

neuromusculară – 2 ore 

Prelegere, discuţii  

8. Metodologia evaluării activităţii motrice – 2 ore Prelegere, discuţii  

9. Analiza structurală a unui lanţ cinematic osteo-muscular prelegerea 
interactivă – 2 ore 

Prelegere, discuţii  

10. Biomecanica membrului superior: complexul musculoscheletal 

acromioclavicular – 2 ore 

Prelegere, discuţii  

11.  Mişcări segmentare ale membrului superior; mişcările articulare 
ale articulaţiilor humero-cubito-radiale şi ale mâinii – 2 ore 

Prelegere, discuţii  

12.Biomecanica membrului inferior: mişcările articulare şi 
segmentare ale membrului inferior – 2 ore 

Prelegere, discuţii  

13. Kinesiologia mersului uman – 2 ore Prelegere, discuţii  

14. . Kinesiologia unor mişcări particulare: alergare, mers pe scară etc.. – 2 
ore 
 

Prelegere, discuţii  

8.2 Bibliografie 

1. Nenciu, G., Biomecanica în educaţie fizică şi sport, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2005  

2. Sbenghe, T., Kinesiologia - ştiinţa mişcării, Bucureşti. Editura Medicală. 2002. 

3. Hamilton, N., Luttgens, K., Kinesiology: scientific basis of human motion, McGraw-Hill, Canada, 2002.  

Seminar   

1 Analiza structurală a unui lanţ cinematic osteo-muscular – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

2. Analiza structurală a unui lanţ cinematic osteo-muscular – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

3. Mărimi segmentare antropometrice – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

4. Mărimi segmentare antropometrice – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

5. Determinarea centrelor de masă segmentare ale sistemului musculo-

scheletal – 2 ore 

Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 



6 Determinarea centrelor de masă segmentare ale sistemului musculo-

scheletal – 2 ore 

Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

7. Recapitulare intermediară – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

8. Mărimi inerţiale ale corpului uman – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

9 Mărimi inerţiale ale corpului – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

10. Analiza mersului uman – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

11. Analiza mersului uman – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

12. Analiza pasului de alergare – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

13. Analiza pasului de alergare – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice 

 

14. Recapitulare finala – 2 ore Prezentare de referate si discutii 

tematice. 

 

Bibliografie 

1. Nenciu, G., Biomecanica în educaţie fizică şi sport, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2005 

2. Sbenghe, T., Kinesiologia - ştiinţa mişcării, Bucureşti. Editura Medicală. 2002. 

3. Hamilton, N., Luttgens, K., Kinesiology: scientific basis of human motion, McGraw-Hill, Canada, 2002.  

4. Neumann, D., Kinesiology of the musculoskeletal system, Mosby Published, 2002. 
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