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Profesor universitar dr. Beatrice-Aurelia ABALAŞEI 
 

1. Abordări creative în predarea jocului de mișcare pentru educația timpurie a psihomotricității  

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
 

2. Rolul coordonării senzorio-motorii în activitatea profesională 
3. Educația fizică, motrică și psihomotrică: obiective și conținuturi 
4. Efectele lateralității în performanța școlară 
5. Relația dintre creativitate și reprezentare în nevoluția onogenetică a persoanei 
 

1. Caracteristicile educării orientării spațio-temporale 

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
 

2. Mijloace de dezvoltare a conduitelor psihomotrice 
3. Măsurare și evaluare psihomotrică în educație fizică și sport 
4. Corelația dintre conduitele motrice și cele perceptiv motrice 
5. Creșterea și dezvoltare: procese interdependente 
 
Profesor universitar dr. Marin CHIRAZI 
 
1. Forme de practicare organizată a activităților fizice in centre de fitness.  
2. Organizarea şi conducerea unui complex de fitness (resurse umane, spaţiu, tipuri de aparate) 
3. Posibilităţi de atragere a populaţiei pentru practicarea exerciţiului fizic. 
4. Analiză comparativă a ofertelor complexelor de fitness. 
5. Analiza distribuirii complexelor de fitness la nivelul unui oraş  (fără Focşani). 
6. Studiu privind opţiunile populaţiei privind formele de practicare a exerciţiului fizic (pe categorii de 

vârstă, statut social etc). 
7. Realizarea unor invenții sau inovații în vederea diversificării echipamentelor existente  
8. Studiu statistic privind incidenţa traumatismelor în diferite sporturi 
9. Determinarea cazurilor de deficiențe somatice la elevi (diferite perioade, medii, genuri) 
10. Realizarea unor programe de prevenire a traumatismelor în diferite sporturi.  
11. Impactul activităților extracurriculare la nivelul elevilor din ciclul gimnazial 
12. Posibilități de organizare a activităților extracurriculare în școală 
13. Analiză comparativă a nivelului de însușire a deprinderilor motrice de bază în condiții diferite de 

desfășurare a lecției de educație fizică 
14. Analiză comparativă a nivelului de dezvoltare a calităților motrice de bază în  condiții diferite de 

desfășurare a lecției de educație fizică 
15. Realizarea unor programe de exerciții compensatorii in sporturile unilaterale 
 
 
Conferenţiar universitar dr. Adrian COJOCARIU 
 

1. Determinarea nivelului adaptării cardio-vasculare la practicanții de arte marțiale. 

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
 

2. Determinarea profilului somatic al practicantului de arte marțiale.  
3. Determinarea nivelului aptitudinilor coordinative la practicanții de arte marțiale.  
4. Valențe morale ale practicării artelor marțiale, în societatea contemporană.  
5. Studiu statistic privind evoluția fenomenului practicării artelor marțiale în Romania, in perioada 1990 -

2020. 
 
Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ

1. Evaluarea aptitudinilor coordinative la preșcolari. 

  
 

2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică la elevii din ciclul primar. 
3. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică la elevii din ciclul gimnazial. 
4. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică la elevii din ciclul liceal. 
 
Notă: lucrările nu presupun experiment. 
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Profesor universitar dr. Paula DROSESCU 
 

1. Analiza biomecanică a deprinderilor motrice specifice (elemente tehnice) într-o ramură sau probă 
sportivă (casetă) 

Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ 

2. Studiu biomecanic într-un sport la alegere (realizarea unei casete video) 
3. Analiză biomecanică a unei deprinderi motrice de bază (alergare, săritură, alergare): etapele 

procesului de învăţare (realizarea unei casete video) 
4. Particularităţile programului kinetic la sportiv  
5. Kinetoterapia în lombosciatica discală 
6. Influenţa recuperării kinetice în traumatismele umărului la sportivi 
7. Tratamente de recuperare în sechelele posttraumatice ale cotului 

 

1. Semnificaţia variaţiilor indicelui antropometric Erismann în perioada de creştere  
Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 

2. Efortul și refacerea în jocurile sportive (la alegerea candidatului) 
3. Rolul aminoacizilor esențiali în efortul de performanță 
4. Importanta acidului lactic în efortul de mare performanță 
5. Doping – semnificații și implicații asupra stării de sănătate 
6. Strategii pentru creșterea nivelului de activitate fizică la copii cu obezitate 
7. Strategii de comunicare în lecţia de educaţie fizică/antrenament sportiv 
8. Aspectele teoretice ale procesului de selecție (într -un sport la alegere) 

 
 
Lector universitar dr. Iulian-Marius DUMITRU 
 

1. Beneficii şi limitări ale programelor de fitness cardio-respirator cu specific repetitiv: 

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
AEROBIC ŞI FITNESS 

a.  Ciclism outdoor 
b.  Jogging 
c.  înot 

2. Studiu privind caracteristicile programelor de fitness cu solicitare variată: 
a.  lecţii de tip HIIT 
b.  Lecţii de tip circuit 

3. Studiu comparativ privind practicarea unei forme de fitness în forme diferite: 
a.  Ciclism in-line vs ciclism trial 
b.  Jogging vs alegare cu obstacole 
c.  înot sportiv vs înot funcţional 

4. Tendinţe şi orientări în industria contemporană de fitness: 
a.  utilizarea tehnologiei mobile de monitorizare a efortului 
b.  clase de grup vs antrenamente individuale 
c.  Programe structurate de fitness vs programe outdoor de aventură 
d.  Consiliere şi antrenamente on-line 

5. Atitudini şi comportamente privind practica exerciţiului fizic de loisir: 
a.  în România 
b.  în Europa 
c.  în alte regiuni (alege o regiune) 

 

1. Aspecte contemporane ale turismului de aventură: 

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
MARKETING & MANAGEMENT 

1.1. în Europa 
1.2.  în alte regiuni (alege o regiune) 

2. Utilizarea activităţilor de tip teambuilding în procesul de educaţie fizică 
3. Leadership şi marketing intern în organizaţiile sportive din România (studiu de caz). 
4. Dezvoltarea personală prin activităţi de tip outdoor folosite cu categorii diferite de populaţie: 

4.1.  elevi în ciclul primar 
4.2.  elevi în ciclul gimnazial 
4.3.  elevi în ciclul liceal 
4.4.  adulţi 

5. Strategii de fidelizare a clienţilor în cluburile sportive private din România (studiu de caz) 
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Conferenţiar universitar dr. Bogdan-Alexandru HAGIU 
 
1. Adaptarea la efort a sistemului nervos central. 
2. Modificări biochimice sangvine induse de efort. 
3. Modificări morfologice sangvine induse de efort. 
4. Recuperarea prin kinetoterapie a deficitului cardiovascular 
5. Volumul maxim de oxigen și deficitul aerobic funcțional. 
6. Adaptarea metabolismului celular la efortul fizic. 
7. Dieta alimentară corectivă în traumatismele sportive. 
8. Adaptarea digestiei la efort. 
9. Testarea la efort a aparatului cardio-vascular la sportivii posttraumatici. 
 
 
Conferenţiar universitar dr. Cezar HONCERIU  
 
1. Studiu privind TlimvVO2max (timpul limită de menținere a vitezei de alergare la consum maxim de 

oxigen).  
2. Monitorizarea Fc (frecvenței cardiace) în efort competițional. 
3. Evaluarea detentei cu ajutorul OPTOJUMP, studiu comparativ între fete și băieți / pe categorii de 

vârstă. 
4. Corelații între rezultatele înregistrate la testarea vitezei și a forței explozive. 
5. Analiza fișei de joc prin prisma factorului tehnic, tactic și fizic. 
 
 
Lector universitar dr. Mihai-Radu IACOB 
 

1. Analiza biomecanica a procedeelor tehnice de baza din jocul de baschet pe categorii de varsta. 

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
 

2. Dezvoltare detentei in jocul de baschet prin metoda pliometrica. 
3. Analiza elementelor de marketing in cadrul unui club sportiv. 
4. Strechingul si importanta acestuia  in invatarea corecta a tehnicii jocului de baschet. 
5. Studiul privind imagistica in jocurile sportive. 

 
Conferenţiar universitar dr. Cristina-Elena MORARU 
 

1. Contribuţii privind învăţarea săriturilor la aparate prevăzute în programa şcolară la nivelul ciclului 
gimnazial.  

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
 

2. Aspecte teoretice şi practico-metodice privind învăţarea elementelor acrobatice prevăzute în 
programa şcolară la nivelul ciclului primar/ gimnazial.  

3. Eficientizarea lecţiei de educaţie fizică la elevii din ciclul primar / gimnazial utilizând exerciţii la 
banca de gimnastică.  

4. Gimnastica aerobică – mijloc de realizare a unor verigi ale lecţiei de educaţie fizică. 
5. Aspecte practico-metodice privind îmbunătăţirea unor capacităţi coordinative la elevii din ciclul 

primar / gimnazial. 
 

1. Consideraţii teoretice şi practico-metodice privind alcătuirea programelor de step-aerobic.  

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
 

2. Aspecte teoretice şi practice privind realizarea programelor de Zumba. 
3. Studiu privind influenţarea echilibrului utilizând programe de exerciţii cu Bosu. 
4. Aspecte privind efectele programelor de gimnastică aerobică asupra persoanelor adulte. 
5. Studiu privind influenţarea forţei şi vitezei prin programe de tip HIIT.  
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Lector universitar dr. Marius NECULĂEŞ 
 

1. Kinetoterapia și recuperarea funcțională a sportivului post fracturi ale gleznei. 

Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ 
 

2. Kinetoterapia în recuperarea a sportivului cu sindrom  de impingement.   
3.  Kinetoterapia în  recuperarea sportivului cu  entorsă de genunchi. 
4. Kinetoterapia în  recuperarea sportivului după luxația scapulo -humerală.  
5. Kinetoterapia în recuperarea posttraumatică a sportivului după fractura de antebraț.  
6. Kinetoterapia în recuperarea pacientului după fractura de radius. 
 
Lector universitar dr. Florin NICHIFOR 
 

1. Identificarea metodelor si mijloacelor privind mentinerea si dezvoltarea resurselor umane din 
cadrul unei entitati sportive. 

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
 

2. Aspecte privind identificarea si prezentarea atributiilor manageriale ale instructorului sportiv, din 
cadrul unei entitati sportive. 

3. Aspecte privind eficientizarea activitatii manageriale, prin intermediul managementului timpului, 
din cadrul unei entitati sportive. 

4. Aspecte privind identificarea rolului si a importantei managerului, din cadrul unei entitati sportive.  
 

1. Aspecte privind identificarea elementelor componente ale culturii organizationale, in cadrul unei 
entitati sportive. 

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
 

2. Aspecte privind identificarea culturii organizationale si a importantei acesteia, in cadrul unei 
entitati sportive: 

- liceu cu program sportiv / club sportiv scolar / sala de fitness 
3. Rolul si importanta componentei culturii organizationale - logoul, in cadrul unei entitati sportive. 
4. Aspecte privind rolul si importanta motto-ului, in cadrul unei entitati sportive. 
5. Aspecte privind identificarea componentelor culturii organizationale – simboluri, traditii, istorii, 

mituri, din cadrul unei entitati sportive: 
- liceu cu program sportiv / club sportiv scolar / sala de fitness 

 
 
Lector universitar dr. Ionuţ ONOSE  
 

1. Studiu privind analiza rezultatelor obținute prin metoda „High Intensity Interval Training” (HIIT).  

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
 

2. Dezvoltarea forței folosind “metoda circuit” în cadrul centrului de fitness. 
3. Importanța și eficiența utilizării stretching-ului ca metodă de refacere după activitatea sportivă. 
4. Optimizarea fitness-ului în epoca modernă: Rachel Frederickson – studiu de caz. 
5. Importanța și rolul antrenorului personal în centrul de fitness modern. 

 

1. Studiu privind organizarea și desfășurarea unei competiții școlare pentru ciclul gimnazial.  

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
 

2. Studiu privind organizarea și desfășurarea unei competiții școlare pentru ciclul liceal.  
3. Jocul de baschet în lecția de educație fizică pentru elevii claselor V-VIII. 
4. Dezvoltarea calităților motrice prin utilizarea jocurilor în cadrul lecției de educație fizică și sport. 
5. Analiza practicării activităților sportive pentru îndeplinirea obiectivelor educație i fizice și sportului, 

la ciclul liceal. 
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Lector universitar dr. Raluca-Mihaela ONOSE 
 

1. Rolul kinetoterapiei în recuperarea umarului posttraumatic a sportivului 

Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ 
 

2. Rolul kinetoterapiei în recuperarea algiilor apărute la dansatori 
3. Rolul masajului si tehnicilor asociate în recuperarea sportivului cu discopatie lombară 
4. Kinetoterapia în recuperarea sportivului cu fractură de cubitus 
5. Rolul kinetoterapiei şi a mijloacelor asociate în recuperarea fasciitei plantare la sportivi 

 
Lector universitar dr. Alexandru OPREAN 
 

1.  Analiză statistică asupra traumatologiei specifice sporturilor colective – nu baschet 

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
 

2. Analiză statistică asupra traumatologiei specifice sporturilor individuale – 
 
 
Lector universitar dr. Renato-Gabriel PETREA 
 

1) Distribuţia bazinelor de înot în regiunea Moldovei. 
Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 

2) Relaţiile publice în cadrul unui centru de întreținere din Municipiul Iași.  
3) Identitatea vizuală a unui centru de întreținere din Municipiul Iași.  
4) Campaniile de promovare și publicitate pe care le are un centru de întreținere din Municipiul Iași. 
5) Managementul unui centru de fitness din Municipiul Vaslui. 
 
Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ 
1) Mecanoterapia și rolul ei în recupararea sportivilor de performanță. 
2) Hidroterapia și rolul ei în sportul de performanță.  
3) Percepția kinetoterapia – metodă de tratament sau metodă de profilaxie – în rândul populației d in 
Municipiul Iași.  
4) Studiu statistic privind cele mai dese accidentări pe care le au jucătorii de fotbal versus jucătorii de 
rugby. 
5) Relația dintre kinetoterapie și managementul unei companii multinaționale.  
 
Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
1) Rolul lecției de educație fizică în creșterea gradului de coeziune și omogenitate a unui grup de elev. 
2) Lecția de educație fizică și rolul pe care îl are în formarea deprinderilor moral-volitive.  
3) Studiu statistic privind sporturile practicate de elevii unei școli din Municipiul Iași.  
4) Jocurile dimanice şi rolul lor în lecţia de educaţie fizică şi sport - la ciclul gimnazial sau liceal.      
 
 
Conferenţiar universitar dr. Lucian POPESCU  
 

1. Studiu privind cadrul legislativ specific domeniului educaţiei fizice şi sportului (legiuirile sportive). 

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ / EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ 
ŞCOLARĂ 

2. Studiu privind cadrul organizatoric specific domeniului educaţiei fizice şi sportive (Ministerul 
Tineretului şi Sportului; Federaţia pe ramură de sport; Asociaţiile şi cluburile sportive; Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret; Asociaţia sportivă şcolară. 

3. Profilul profesional al specialistului domeniului educaţiei fizice şi sportului – studiu de caz: profesorul 
de educaţie fizică; sportivul de performanţă; arbitrul; antrenorul etc. 

4. Particularităţi privind finanţarea sportului în România. Studiu de caz. 
 

1. Studiu privind cadrul legislativ specific domeniului kinetoterapiei. 
Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ 

2. Studiu privind cadrul organizatoric specific domeniului kinetoterapiei  
3. Particularităţi privind inserţia în câmpul muncii a unui kinetoterapeut în România. 
4. Particularităţi privind inserţia în câmpul muncii a unui kinetoterapeut în spaţiul european. 
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Conferenţiar universitar dr. Veronica POPESCU 
 

1. Contribuții privind realizarea programelor de prevenire a bolilor metabolice, prin activități fizice 
sportive.  

Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ 

2. Contribuții privind realizarea programelor de recuperare posttraumatică a aparatului locomotor.  
3. Contribuții privind realizarea programelor de recuperare a traumatismelor de la nivelul membrelor 

superioare. 
4. Contribuții privind realizarea programelor de reeducare a mersului și a echilibrului. 
5. Contribuții privind realizarea programelor de recuperare a genunchiului cu instabilitate cronică, 

postleziune LIA. 
6. Programe de prevenire și de corectare a deficiențelor de la nivelul coloanei vertebrale, prin 

exerciții fizice adaptate. 
7. Studiu privind contribuțiile activităților fizice la prevenirea bolilor degenerative la varsta a treia.  

 
 
Lector universitar dr. Alexandru-Rareş PUNI 
 

1. Caracteristicile proceselor cognitive ale elevilor aflaţi în dezvoltare şi intervenţia prin mijloacele 
specifice educaţiei fizice şi sportului în vederea dezvoltării acestora. 

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
 

2. Cunoaşterea caracteristicilor sistemului motivaţional al elevilor pentru activităţile de educaţie fizică 
şi sport. Strategii motivaţionale pentru implicarea elevilor în activităţile de educaţie fizică şi sport. 

3. Tendinţe în educaţia contemporană şi consecinţe asupra educaţiei fizice şi sportului. 
4. Creşterea eficienţei lecţiei de educaţie fizică prin optimizarea procesului de evaluare. 
5. Educaţia fizică profesională – perspective de abordare, implicaţii metodologice. 
6. Particularităţile stilurilor de predare a educaţiei fizice la ciclul gimnazial. 
7. Particularităţile stilurilor de predare a educaţiei fizice la ciclul liceal. 
8. Influenţa exerciţiilor pliometrice asupra pregătirii fizice a elevilor din ciclul gimnazial. 
9. Dezvoltarea detentei pe verticală şi a forţei explozive de aruncare prin exerciţii de fitness şi jocuri 

la elevii din ciclul liceal. 
 

1. Rolul antrenamentului proprioceptiv la sportivi. 

Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ 
 

2. Beneficiile programelor de recuperare prin exerciţii pliometrice la sportivi. 
3. Rolul ploiometriei în programele de recuperare kinetică. 
4. Analiza descriptivă a pliometriei. 
5. Aspecte privind masajul şi kinetoterapia în patologia coifului rotatorilor umărului la sportivi. 
6. Rolul kinetoterapiei în dezvoltarea fizică la sportivii juniori. 
7. Importanța kinetoterapiei în tratamentul herniei de disc. 
8. Recuperarea articulației umărului cu patologie reumatismală. 
10. Recuperarea funcționalității membrului superior la pacienții cu psh. 
11. Aportul kinetoterapeutic în disfuncția articulației sacroiliace.  
 

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ 
 

1. Studiu privind rolul susținătoarelor de efort în sportul de performanță. 
2. Dezvoltarea forței la copiii din ciclul primar prin exerciții fizice cu greutatea proipriului corp. 
3. Analiza comparativă a metodelor de fitness-aerobic aplicate la femeile tinere. 
4. Studiu privind aplicarea unor programe de fitness pentru îmbunătăţirea condiţiei fizice la elevii 
supraponderali şi obezi la nivelul ciclului gimnazial. 
5. Exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru ameliorarea osteoporozei. 
6. Studiu privind imbunătăţirea indicilor somatici şi ai capacităţii funcţionale prin practicarea 
aquaaerobicului. 
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Conferenţiar universitar dr. Liliana-Elisabeta RADU 
 

1. Influența practicării sportului asupra posturii corporale la elevi (sport la alegere: probe din atletism, 
fotbal, baschet, )volei, rugby, scrimă, canotaj, dans, handbal, etc) 

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
 

2. Jocuri și exerciții specifice atletismului pentru corectarea deficiențelor fizice la elevi (clasele I-II, III-IV, 
V-VI, VII-VIII)  

 
 
Conferenţiar universitar dr. Ilie-Cătălin ŞTIRBU 
 

1. Îmbunătățirea și menținerea stării de sănătate prin practicarea activităților fizice. 

Programul de master: FITNESS ȘI ESTETICĂ CORPORALĂ / KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA 
SPORTIVĂ 

 

2. Activitatea fizică și de recreere – viziune, politici, strategii, proiecte şi programe cu aplicabilitate la 
nivel comunitar. 

3. Impactul accidentărilor în managementul unui club sportiv. 
4. Influența planificării și a periodizării antrenamentului în prevenirea traumatismelor sportive. 
5. Afecţiuni cronice şi sechele ale macro sau microtraumatismelor la sportivi. 
6. Importanța refacerii în activitatea sportivă de performanță. 
7. Rolul glucidelor în efortul sportivilor de performanță.  
8. Studiu privind factorii care influențează negativ performanța sportivă.  
9. Importanța pregătirii psihologice în recuperarea posttraumatică a sportivilor. 
10. Studiu privind utilizarea metodelor de relaxare psihosomatică și de reîncărcare energetică la sportivi.  
 

1. Studiu privind nivelul calităților mo trice la elevii din ciclul primar. 

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
 

2. Studiu privind nivelul calităților motrice la elevii din ciclul gimnazial.  
3. Studiu privind nivelul calităților motrice la elevii din ciclul liceal.  
4. Studiu privind nivelul indicelui de masă corporală la elevii din ciclul primar. 
5. Studiu privind nivelul indicelui de masă corporală la elevii din ciclul gimnazial. 
6. Studiu privind nivelul indicelui de masă corporală la elevii din ciclul liceal. 
7. Studiu privind utilizarea jocurilor dinamice, pregătitoare și sportive la elevii din ci clul primar. 
8. Studiu privind utilizarea jocurilor dinamice, pregătitoare și sportive la elevii din ciclul gimnazial.  
9. Studiu privind utilizarea jocurilor dinamice, pregătitoare și sportive la elevii din ciclul liceal.  

 
 
Lector universitar dr. Bogdan-Constantin UNGUREAN 
 

1. Studiu privind amplitudinea unor parametri morfologici la copii cu cerințe educaționale speciale  

Programul de master: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
 

2. Dezvoltarea calităților motrice la copiii cu cerințe educaționale speciale prin intermedi ul jocurilor de 
mișcare 

3. Studiu privind valorile indicelui de masă corporală la copiii cu si fără dizabilitate intelectuală 
4. Studiu prind coordonarea spațio-temporală la copiii cu dizabilitate intelectuală 
5. Optimizarea calităților motrice la copiii cu deficiență de auz 
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Conferenţiar universitar dr. Cristian-Mihail RUS  
 

1. Programarea conţinutului instruirii în ramurile sportive alternative cuprinse în Curriculum Naţional : 
1.Badminton, 2.Schi alpin, 4.Gimnastică aerobică. 

2. Gimnastica sportivă în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Monografie. 

3. Studiu de caz asupra caracteristicilor de personalitate ale liderului (ei) la o echipă de gimnastică 
(2.de badminton, 3.de artele marţiale, 4.de schi.). 

4. Locul şi rolul jocurilor de mişcare în activităţile de educaţie fizică şcolară. 

5. Metode moderne pentru realizarea obiectivelor educaţiei fizice şcolare prin jocuri şi exerciţii 
specifice gimnasticii. 

6. Rolul mijloacelor educaţiei fizice şcolare din gimnastică (2.din badminton, 3.din artele marţiale, 
4.din înot, 5.din schi) în dezvoltarea fizică armonioasă a elevului. 

7. Artele marţiale şi implicarea lor în combaterea fenomenului violenţei. 

8. Evidenţierea  Educaţiei fizice şi sportului ca factor de realizare a educaţiei Interculturale. 

9. Importanța serbarilor școlare în viata elevului și a familiei sale 

10. Importanța utilizării mijloacelor educației fizice în viata cotidiană dupa terminarea perioadei de 
școlarizare. 

 
 
 
 


