
OBIECTIVE 

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROGRAMULUI
      
 Obiectivul  general  al  programului  de  studii  constă  în  formarea  specialiştilor, abilitaţi  cu
capacităţi şi competenţe pe direcţia ameliorării somato-funcţionale şi motrice a organismului
uman, prin intermediul unor intervenţii specifice, de natură kinetoterapeutică. 
       Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe
piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în
fişele disciplinelor din planul de învăţământ.

          Obiectivele educaţionale, formulate din perspectiva cadrului didactic şi rezultate prin 
operaţionalizarea competenţelor de formare, structurate pe cele trei dimensiuni, sunt:

1.Obiective cognitive:
 să cunoască aparatul noţional specific domeniului educaţie fizică şi sport;
 să cunoască  implicaţiile  biologice  şi  sociale  ale  practicării  activităţilor  de educaţie

fizică şi sportivă; 
 să cunoască sistemul de mijloace cu care se operează în activităţile de kinetoterapie şi 

motricitate specială; 
 să cunoască componentele teoretice şi practice privind refacerea, creşterea rezistenţei 

musculare şi adaptarea capacităţii de efort; 
 să cunoască cele mai importante teorii despre învăţarea / educarea motrică în scopul 

ameliorării  funcţiei  de  coordonare,  control  şi  echilibru  al  corpului,  creşterea  mobilităţii
articulare; 

 să  cunoască  formele  de  evaluare  a  capacităţii  funcţionale  a  organismului  şi  de
reeducare respiratorie, precum şi corectarea posturii şi aliniamentului corpului. 

2.Obiective aplicativ-practice (instrumental-operaţionale): 
 să  fie  capabil  să  analizeze  interdisciplinar  diferitele  forme  de  manifestare  ale

capacităţii motrice umane; 
 să fie capabil să se exprime motric la un nivel compatibil cu cerinţele profesionale

ulterioare şi să utilizeze conştient parametrii de mişcare şi efort realizaţi; 
 să fie capabil să coreleze diversitatea cunoştinţelor dobândite pe parcursul studiilor şi

să le aplice cu succes în practică; 
 să fie capabil să identifice şi să utilizeze noi mijloace, în scopul realizării de programe

pentru aplicarea acestora în domeniul kinetoterapiei şi motricităţii speciale; 
 să  fie  capabil  de  a  aplica  creativ  cunoştinţele  dobândite  în  facultate,  în  situaţii

profesionale diverse; 
 să fie capabil să-şi organizeze eficient activitatea profesională (Informatică aplicată în

EFS).

3.Obiective pentru formarea competenţelor de comunicare şi relaţionare: 
 să dobândească abilitatea de a interrelaţiona eficient, utilizând o terminologie specifică

şi  adecvată  nivelului  de  pregătire  al  subiecţilor  angrenaţi  într-o  gamă  variată  de
activităţi de kinetoterapie şi motricitate specială; 



 să  dobândească  capacitatea  de  a  utiliza  şi  aplica  mijloace  moderne  şi  eficiente  de
comunicare motrică în traumatologia sportivă şi recuperarea motricităţii speciale;

 să dobândească flexibilitate şi adaptabilitate profesională în scopul selectării tehnicilor
profilactice de masaj.


