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Nr. ……/…………… 

Aprobat în ședința CF, 

din data de ................... 

 

LISTA TEMELOR DE CERCETARE PENTRU LUCRĂRILE DE 

LICENŢĂ/ABSOLVIRE 

pentru sesiunea 2022 
 

PROGRAMUL DE STUDIU: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ - IF/IFR   
 

TEME DE CERCETARE COLECTIVE 
 

1. Cercetări privind fundamentarea ştiinţifică a ariei curriculare: educaţie fizică şi sport. 

2. Cercetări privind potențialul biomotric la diferite categorii de populație.  

3. Cercetări privind promovarea exerciţiului fizic prin activităţi extracurriculare, de loisir şi de 

incluziune socială la diferite categorii de populaţie. 

4. Studii privind dezvoltarea biopsihomotrică a elevilor din ciclul primar și gimnazial.  

5. Studii privind modernizarea/optimizarea conţinutului lecţiei de educaţie fizică (primar și gimnazial). 

6. Studii privind rolul şi locul educaţiei olimpice în formarea tinerilor. 

7. Studii privind cerințele cercetării ştiinţifice în domeniul activităților corporale. 

8. Studii şi cercetări privind activitatea de timp liber la elevii din învățământul primar/gimnazial. 

 

TEME DE CERCETARE INDIVIDUALE  
 

Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana  

1. Studii privind evaluarea şi/sau dezvoltarea somato – funcţională, psihomotrică, psihosocială a elevilor 

din sistemul primar şi gimnazial, prin mijloacele gimnasticii în activităţi curriculare și extracurriculare. 

2. Studii privind evaluarea şi/sau dezvoltarea somato – funcţională, psihomotrică, psihosocială a 

elevilor prin mijloacele disciplinelor de expresie motrică (dans, ansambluri sportive). 

3. Studii privind evaluarea şi/sau dezvoltarea somato – funcţională, psihomotrică, psihosocială la 

nivelul populaţiei de diferite vârste prin mijloacele din dans, gimnastică aerobică. 

4. Studii privind percepția populației școlare asupra folosirii mijloacelor gimnasticii şi/sau ale 

disciplinelor de expresie motrică în activităţi curriculare și extracurriculare. 

5. Studii privind ponderea mijloacelor gimnasticii şi/sau ale disciplinelor de expresie motrică în 

activităţi curriculare și extracurriculare. 
 

Prof. univ. dr. Ababei Radu 

1. Studii privind creşterea calităţii vieţii prin practicarea exerciţiului fizic. 
 

Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 

1. Utilizarea mijloacelor din atletism în atingerea obiectivelor educaţiei fizice şi sportului şcolar. 

2. Educarea şi dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice prin mijloace specifice atletismului. 

3. Predarea atletismului la elevii cu cerințe educaționale speciale. 

4. Aspectele ale utilizării achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi sportului în vederea propriei dezvoltări 

fizice armonioase şi a capacităţii motrice la nivelul elevilor din cilurile primar și gimnazial. 

5. Aspecte privind activităţile sportive ale elevilor în perioada Pandemiei de COVID 19. 
 

Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin 

1. Studii privind potențialul biomotric la elevii din învățământul primar și gimnazial. 
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Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 

1. Studii privind evaluarea şi/sau dezvoltarea somato-funcţională şi/sau psihomotrică a elevilor din 

învățământul primar şi gimnazial, prin utilizarea jocului de handbal în activităţi curriculare şi/sau 

extracurriculare. 
 

Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Vasile 

1. Studii privind evaluarea şi/sau dezvoltarea somato-funcţională şi/sau psihomotrică a elevilor din 

învățământul primar şi gimnazial, prin utilizarea jocului de baschet în activităţi curriculare şi/sau 

extracurriculare. 
 

 

 

PROGRAMUL DE STUDIU: SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ - IF 
 

TEME DE CERCETARE COLECTIVE  
 

1. Cercetări privind optimizarea activităţilor din sportul de performanţă. 

2. Cercetări privind potențialul biomotric la diferite categorii de populație.  

3. Studii privind determinarea capacității de performanţă în diferite ramuri sportive. 

4. Studii privind educarea/dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice în sportul de performanţă. 

5. Studii privind rolul şi locul educaţiei olimpice în formarea tinerilor. 

6. Studii privind cerinţele cercetării ştiinţifice în domeniul activităţilor corporale. 
 

TEME  DE CERCETARE INDIVIDUALE  
 

Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana 

1. Studii privind caracteristicile pregătirii în ramurile gimnasticii de performanță la copii şi/sau juniori. 

2. Studii privind rolul mijloacelor gimnasticii în pregătirea sportivilor din diferite discipline 

sportive, la copii, juniori şi/sau cadeți. 

3. Studii comparative privind evoluția, rezultatelor gimnaștilor români (copii şi/sau juniori) în 

competiții naționale și internaționale. 
 

Prof. univ. dr. Ababei Radu 

1. Studii privind abordarea cibernetică a antrenamentului sportiv. 

2. Studii privind definirea componentelor antrenamentului sportiv. 
 

Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian 

1. Locul şi rolul atletismului în atingerea diferitelor obiective ale antrenamentului sportiv.  

2. Locul şi rolul echipamentelor, aparatelor şi instalaţiilor în atingerea sau evaluarea performanţei umane. 

3. Utilizarea mijloacelor profilactice si de refacere în sportul de performanță. 

4. Limite ale desfăşurării activităţilor sportive de performanţă în perioada pandemiei COVID 19 şi 

în perioada post pandemie. 
 

Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin 

1. Studii privind potențialul biomotric la copiii și juniorii care practică o ramură sportivă. 
 

Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 

1. Studii comparative privind evoluția, rezultatelor echipelor de handbal (copii şi/sau juniori) în 

competiții naționale și internaționale. 

2. Studii comparative privind frecvența și/sau eficiența şi/sau contribuția jucătorilor de handbal 

specializați pe diferite posturi în atac/apărare la nivelul echipelor de juniori III, II. 
 

Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Vasile 

1. Studii comparative privind frecvența și/sau eficiența şi/sau contribuția jucătorilor de baschet 

specializați pe diferite posturi în atac/apărare la nivelul echipelor de juniori III, II. 
 

Lect. univ. dr. Galeru Ovidiu 

1. Studii privind rolul și importanța mijloacelor folosite în învățarea/perfecționarea tehnicii de 

procedeelor de înot la copii și cadeți.  
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PROGRAMUL DE STUDIU: KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE 

SPECIALĂ - IF/IFR 
 

TEME DE CERCETARE COLECTIVE  
 

1. Studii privind eficienţa kinetoterapiei în recuperarea somatofuncțională precoce și profilaxie 

primară și secundară. 

2. Studii privind eficienţa kinetoterapiei în integrarea socio-profesională a persoanelor cu 

deficienţe fizice şi funcţionale. 

3. Studii privind eficiența și beneficiile kinetoterapiei pre și postoperatorie în chirurgie și ortopedie 

– traumatologie.  

4. Reeducarea și optimizarea performanței umane prin activități specifice. 

 

TEME  DE CERCETARE INDIVIDUALE  
 

Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana  

1. Contribuţii privind rolul mijloacelor gimnasticii în corectarea atitudinilor și deficiențelor fizice / 

în integrarea socio – profesională a persoanelor cu nevoi speciale. 
 

Prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Valentin 

1. Rolul intervenției terapeutice în menținerea și optimizarea stării de sănătate 
 

Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian  

1. Rolul şi efectele utilizării diferitelor obiecte, dispozitive, aparate, instalaţii şi echipamente în 

evaluarea şi/sau recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor. 

2. Efectele utilizării mijloacelor de atletism în corectarea atitudinilor deficiente de postură. 

3. Aspecte metodice ale utilizării exercițiului fizic în intervenția kinetoterapeutică. 
 

Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 

Cercetări privind strategii de interventie kinetoterapeutică în prevenția/ameliorarea/recuperarea 

disfuncțiilor locomotorii (neuro-mio-artrokinetice) posttraumatice/ degenerative și a sindromului 

algic prezent în diferite afecțiuni, la diferite categorii de vârstă. 
 

Conf.  univ. dr. Dobreci Lucian-Daniel 

1. Eficiența programelor de kinetoterapie în afecţiuni cardiovasculare. 

2. Posibilităţi de influenţare a diverşilor parametrii fiziologici ai organismului folosind elemente 

de kinetoterapie. 
 

Conf. univ. dr. Balint Nela Tatiana 

1. Posibilităţi de intervenţie kinetoterapeutică în traumatologia specific activităţii sportive. 

2. Posibilităţi de evaluare şi intervenţie kinetoterapeutică în afecţiuni ortopedico-taumatice. 
 

Conf. univ. dr. Ochiană Gabriela 

1. Rolul kinetoterapiei în recuperarea afecțiunilor de neuron motor central și periferic. 

2. Rolul kinetoterapiei în recuperarea afecțiunilor reumatismale.  

3. Rolul kinetoterapiei în recuperarea afecțiunilor la persoanele de vârsta a treia. 

4. Metode si tehnici de reeducare neuro-motorie folosite in afecțiuni musculo-scheletale. 
 

Conf. univ. dr. Raţă Marinela 

1. Studii privind efectele kinetoterapiei asupra patologiei pediatrice. 

2. Studii privind efectele kinetoterapiei asupra disfuncţiilor ventilatorii obstructive, restrictive şi mixte. 

3. Studii privind efectele kinetoterapiei asupra aparatului locomotor.  
 

Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 

1. Studii privind rolul mijloacelor din jocul de handbal în corectarea atitudinilor și deficiențelor 

fizice la diferite categorii de vârstă. 

2. Studii privind folosirea programelor kinetoterapeutice în recuperarea specifică activităţii sportive. 
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Lect. univ. dr. Anghel Mihaela 

1. Studii privind eficiența kinetoterapiei în afecțiuni pediatrice, ortopedice și neurologice. 
 

Lect. univ. dr. Cristuţă Mihaela Alina  

1. Eficienta kinetoterapiei în recuperarea pacienților de vârsta a III-a. 

2. Rolul kinetoterapiei în depistarea și corectarea deficiențelor fizice. 
 

Lect.  univ. dr. Lupu Gabriel Stănică 

1. Studiu privind folosirea mijloacelor și metodelor de tonifiere musculară în procesul de 

recuperare posttraumatic. 
 

Lect. univ. dr. Șlicaru Adina Camelia 

1. Studii privind utilizarea biofeedback-ului ca parte a programului kinetoterapeutic în diverse 

tipuri de patologii.  

2. Eficiența tehnicilor kinetoterapeutice specifice în afecțiuni respiratorii.  

3. Studii privind eficiența kinetoterapiei în recuperarea pacienților cu afecțiuni reumatice. 

4. Studii privind eficiența kinetoterapiei în recuperarea pacienților cu afecțiuni neurologice. 
 

Lect. univ. dr. Stoica Cristina-Elena 

1. Studii privind eficiența metodelor de reeducare neuromotorie în tratamentul afecțiunilor 

locomotorii de diferite etiologii. 

2. Studii privind eficiența masajului ca mijloc terapeutic în tratamentul simptomatologiei 

afecțiunilor de diferite etiologii. 
 

Lect. univ. dr. Mareș Gabriel 

1. Comunicarea kinetoterapeut-client/pacient și impactul acesteia în intervenția kinetoterapeutică. 

2. Consiliere și abilități de consiliere în relația kinetoterapeut-client/pacient. 

3. Tele-terapia/terapia on-line provocări pentru comunicarea kinetoterapeut client/pacient. 

4. Comunicarea kinetoterapeut-client/pacient și starea de bine fizic, psihic și social. 

 
 

PROGRAMUL DE STUDIU: TERAPIE OCUPAȚIONALĂ - IF 
 

TEME DE CERCETARE COLECTIVE  
 

1. Studii privind eficienţa terapiei ocupaţionale în integrarea socio-profesională a persoanelor cu 

deficienţe fizice şi funcţionale. 

2. Creșterea calității vieții la persoanele deprivate de ocupație și cu deficite funcționale.  

3. Importanța  inteligenței emoționale în obținerea  performanței  ocupaționale pe   scara 

dezvoltării ontogenetice.  

 

TEME  DE CERCETARE INDIVIDUALE 
 

Conf. univ. dr. Raveica Gabriela 

1. Studii privind tipuri de intervenții de terapie ocupaţională pentru creșterea nivelului de 

participare în ocupații zilnice a persoanelor cu disfuncții asociate.  

2. Studii pentru creșterea nivelului de participare a persoanelor în comunitate.  

3. Studii privind accesibilitatea mediului pentru persoane cu diverse disfuncții. 
 

Conf.  univ. dr. Dobreci Lucian-Daniel 

Importanţa cunoaşterii elementelor de fiziologie umană în terapie ocupaţională. 
 

Conf. univ. dr. Raţă Marinela 

1. Studii privind eficiența terapiei ocupaționale în bolile pediatrice. 

2. Studii privind eficiența terapiei ocupaționale în afecţiunile neurologice. 
 

Conf. univ. dr. Balint Tatiana  

1. Intervenţia terapiei ocupaţionale în mediul şcolar. 
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Conf. univ. dr. Sandovici Anișoara 

1. Utilizarea terapiei ocupaţionale în domeniul sănătăţii mentale. 

2. Rolul terapiei ocupaţionale în problemele specifice dezvoltării umane. 

3. Variabile psiho-comportamentale și aderența la intervențiile specifice terapiei ocupaționale. 
 

Lect. univ. dr. Anghel Mihaela 

1. Studii privind eficiența terapiei ocupaționale în afecțiuni pediatrice, ortopedice și neurologice. 
 

Lect.  univ. dr. Mareș Gabriel 

1. Relația terapeut-client, provocări pentru intervenția terapeutică on-line și față în față. 

2. Ocupația și performanța ocupațională: perspective, analize, provocări. 

3. Terapia ocupațională și dimensiunile de intervenție ale acesteia în afecțiunile neurologice și 

psihiatrice pediatrice. 

4. Comunicare și abilitățile de comunicare – particularizări la intervențiile specifice terapiei ocupaționale. 

5. Facilitarea incluziunii sociale și a stării de bine - abordări specifice terapiei ocupaționale pentru 

diferite categorii de vârstă. 
 
 

PROGRAMUL DE STUDIU: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ - 

CONVERSIE PROFESIONALĂ   
 

TEME DE CERCETARE COLECTIVE  
 

1. Studii privind dezvoltarea biopsihomotrică a populaţiei cuprinsă în sistemul educaţional – primar 

și gimnazial.  

2. Studii privind modernizarea/optimizarea conţinutului lecţiei de educaţie fizică (primar și gimnazial). 

3. Studii privind rolul şi locul educaţiei olimpice în formarea tinerilor. 

4. Studii privind cerințele cercetării ştiinţifice în domeniul activităților corporale. 

5. Studii şi cercetări privind activitatea de timp liber la elevii din învățământul primar/gimnazial. 

6. Cercetări privind potențialul biomotric la diferite categorii de populație.  

 

TEME DE CERCETARE INDIVIDUALE  

Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana  

1. Studii privind evaluarea şi/sau dezvoltarea somato – funcţională, psihomotrică şi/sau 

psihosocială a elevilor din sistemul primar şi gimnazial, prin mijloacele gimnasticii, disciplinelor 

de expresie motrică în activităţi curriculare şi/sau extracurriculare (dans, ansambluri sportive). 

2. Studii privind percepția populației școlare asupra folosirii mijloacelor gimnasticii şi/sau ale 

disciplinelor de expresie motrică în activităţi curriculare și extracurriculare. 

3. Studii privind ponderea mijloacelor gimnasticii şi/sau ale disciplinelor de expresie motrică în 

activităţi curriculare și extracurriculare. 
 

Conf. univ. dr. Rață Bogdan Constantin 

1. Studii privind potențialul biomotric la elevii din învățământul primar și gimnazial. 
 

Conf. univ. dr. Șufaru Constantin 

1. Studii privind evaluarea şi/sau dezvoltarea somato-funcţională şi/sau psihomotrică a elevilor din 

învățământul primar şi gimnazial, prin utilizarea jocului de handbal în activităţi curriculare şi/sau 

extracurriculare. 
 

Lect. univ. dr. Ciocan Cătălin Vasile 

1. Studii privind evaluarea şi/sau dezvoltarea somato-funcţională şi/sau psihomotrică a elevilor din 

învățământul primar şi gimnazial, prin utilizarea jocului de baschet în activităţi curriculare şi/sau 

extracurriculare. 
 

Prodecan MCSRNI, 
 

Prof.univ.dr.habil. Dobrescu Tatiana 


