
U n i v e r s i t a t e a   
 

” A l e x a n d r u  I o a n  C u za ”  d i n  I a ş i  
 

F a c u l t a t e a  d e  F i z i că  
 

Condiții de admitere 
 
 Absolvent de învăţământ  

superior cu diploma de licență 

 Admitere pe bază de dosar,  

după media de la examenul de licență 

(60%) și scrisoare de motivație (40%) 

Facilități în timpul studiilor 
 
 Practică de specialitate în spitale   

și cabinete de kinoterapie din Iași 

(Spitalul CFR, Cabinet Sanfiz, Spitalul 

Recumedis,  Policlinica Sportiva Nico-

lina Iasi, Spitalul Sf. Maria) 

 Stagii de practică Erasmus în   

universități și spitale din Uniunea Eu-

ropeană (Italia, Franța,  Spania, Ger-

mania etc.) 

Masteranzi la kinetoterapie în  timpul stagiului 
de practică Erasmus la Belfort (Franța) 

Blvd. Carol I, nr, 11, 700506, Iași 

Web: www.phys.uaic.ro; tel: 0232/201050 

E-mail: fizica@uaic.ro 

Facebook: UAIC-FIZICA 

 
 

Metode fizice 
 aplicate în 

Kinetoterapie  
și  

recuperare medicală 



OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ 
 
 Cabinete kinetoterapie 

 Centre de recuperare medicală 

 Organizaţii de sănătate 

 Cluburi fitness 

 Management sportiv 

 Medicină sportivă 

 Industria de echipament sportiv 

ADRESABILITATE 
 
Programul de master se adresează  
în principal absolvenţilor facultăţilor de: 
 

Fizică 
Chimie 

Educaţie Fizică şi Sport 
Biologie  

Bioinginerie Medicala 
Medicină 

OBIECTIVE 
 acumularea unor cunoştinţe avan-

sate privind metodele fizice utili-
zate în diagnostic şi terapie 

 dobândirea cunoştinţelor unui pre-
parator fizic profesionist 

 pregătirea pentru diferite meserii 
ce implică activitatea fizică de an-
trenament şi terapie 

 dobândirea unui titlu de master în 
kinetologie cu scopul continuării 
studiilor printr-un program de 
doctorat 

EXEMPLE DE CURSURI PREDATE IN 
CADRUL SPECIALIZĂRII 

 
 Noţiuni teoretice şi practice de kinetologie 
 Biomecanică  
 Bioelectricitate. Aplicaţii fundamentale şi 

clinice 
 Metode actuale de tratament aplicate în tera-

pia durerii 
 Exerciţiul fizic adaptat la necesităţile re-

cuperării medicale 
 Tehnici moderne în recuperare medicala 
 Elemente de imagistică medicală 
 Metode fizice aplicate în recuperarea afecțiuni-

lor aparatului locomotor 
 Masaj clasic și reflexoterapie 
 Electroterapie și fototerapie 

Masteranzi la kinetoterapie în  timpul stagiului 
de practică Erasmus la Malaga (Spania) 


