
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Studii universitare de MASTER      - I.F. (Învăţământ cu Frecvenţă) 

Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ,     Anul I 

Sesiune de reexaminări în vederea 

promovării sau măririi notei:  

22 – 28.06.2020 

 

PLANIFICAREA EXAMENELOR  
pe semestrul 2, an universitar 2019/2020 

Sesiune: 01 – 14.06.2020 
 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea disciplinei Titularul disciplinei Ziua Ora/Interval orar Modalitate evaluare / Platforma 

1.  Evaluarea restantului funcţional posttraumatic (E) Lect. M. Neculăeş 08.06.2020 09:00 Examen oral pe platforma ZOOM 

2.  Masajul în traumatologia sportivă (E) Lect. R. M. Onose 09.06.2020 16:00-18:00 

Realizarea unui filmuleț cu un tip de 

masaj ce va fi prezentat pe platforma 
ZOOM și la finalul căruia se vor pune 

câteva întrebări teoretice 

3.  Stagiu de practică (C) Lect. A. R. Puni 12.06.2020 16:00-18:00 

Adeverință de salariat în 

domeniu/Adeverință de voluntariat/10 

programe terapeutice 

4.  Stagiu de practică (C) Lect. R. M. Onose 12.06.2020 16:00-18:00 

Adeverință de salariat în 

domeniu/Adeverință de voluntariat/10 

programe terapeutice 

5.  Etică şi integritate academică (E) Conf. V. Popescu 02.06.2020 16:00-18:00 

Varianta tip referat-susținerea referatelor, 

participarea la dezbateri propuse de colegi 

și profesor și feedback-uri pe platforma 

ZOOM / GRUP FACEBOOK, 

WHATSAPP 

Transmiterea prin e-mail a referatului și a 
prezentării pentru evaluare și feedback 

după susținere. 

6.  Elemente de cercetare aplicată în kinetoterapie (E) Prof. M. Chirazi 01.06.2020 14:00-18:00 
Teme scrise săptămânale ce vor fi trimise 

prim email sau facebook 

7.  Fiziopatologia afecţiunilor ortopedico-traumatice (C) Conf. B. A. Hagiu 04.06.2020 12:00-14:00 

50% din notă reprezintă referatul ce va 

trimis prin email + 50% din notă 

reprezintă lucrarea scrisă ce va trimisă 

prin email  

 

 



Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Studii universitare de MASTER      - I.F. (Învăţământ cu Frecvenţă) 

Programul de master: KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ,     Anul II 

Sesiune de reexaminări în vederea 

promovării sau măririi notei:  

15 – 21.06.2020 

 

PLANIFICAREA EXAMENELOR  
pe semestrul 2, an universitar 2019/2020 

Sesiune: 01 – 14.06.2020 
 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea disciplinei Titularul disciplinei Ziua Ora/Interval orar Modalitate evaluare / Platforma 

1.  
Noţiuni generale de prim ajutor în 

traumatologia sportivă (E) 

Prof.  P. Drosescu 

02.06.2020 18:00-20:00 

-varianta de 10 întrebări cu timp limitat de răspuns pe 

platforma ZOOM/GOOGLE FORMS 

-răspuns direcționat către doamna profesor fără a putea 

fi văzut de către participanți 

2.  
Exerciţiul fizic adaptat în recuperarea 

posttraumatică (E) 

Conf. V. Popescu 

04.06.2020 16:00-17:00 

-varianta tip referat - susținerea referatelor, participarea 

la dezbateri propuse de colegi și profesor și feedback-

uri pe platforma ZOOM/GRUP 

FACEBOOK/SKYPE/WHATSAPP 

-transmiterea referatului și a prezentării pentru evaluare 

și feedback după susținere prin E-MAIL 

3.  
Reglementări organizatorice şi legislative în 
kinetoterapie (E) 

Conf. L. Popescu 

03.06.2020 14:00-15:00 

-varianta de tip referat – condiție obligatorie pentru 

intrare în examen (pondere 50%) transmis prin 

intermediul grupului de lucru de pe E-MAIL 
-varianta tip subiect de examen cu timp limitat de 

răspuns din conținutul referatelor pe grupul de lucru de 

pe E-MAIL 

4.  Elaborarea lucrării de disertaţie (C) 
Lect. R. G. Petrea 

28.05.2020 16:00-18:00 Platforma ZOOM 

5.  Stagiu de practică (C) 
Lect. A. R. Puni 

05.06.2020 16:00-18:00 E-mail, Facebook, FB Messenger, Whatsapp 

6.  Metode de refacere post efort (C) 
Prof. P. Drosescu 

25.05.2020 18:00-20:00 
-varianta de tip referat – temă anunțată pentru care au la 

dispoziție 3 săptămâni pentru elaborare 
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