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CATEDRA / 
DOMENIUL 

 

 
DIRECŢIILE DE CREAŢIE ARTISTICĂ  ŞI DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
CENTRE DE 
CERCETARE 

 
INFRASTRUCTURA DISPONIBILĂ 

 
DISCIPLINE PRACTICO-

METODICE DE SPECIALITATE 
 

 
 Educaţia fizică în învăţământul universitar şi 

preuniversitar 
- Studiu privind potenţialul biomotric al elevilor ciclului 

primar, gimnazial liceal şi universitar 
- Studiu privind nivelul de dezvoltare fizică a populaţiei 

şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din municipiul 
Timişoara 

- Integrarea socială a persoanelor cu cerinţe educaţionale 
speciale prin activităţi "out-door" şi competiţii sportive 

 Sportul de performanţă 
- Studiul performanţei motrice la sportivii de performanţă şi 

amatori prin prisma calităţilor motrice şi a capacităţii de 
efort 

- Studiu privind modalităţi de creştere a performanţelor 
sportive 

- Studiu privind modalităţi de creştere a performanţelor 
sportive 

- Reinserţia socială a sportivilor de performanţă   
 Managementul activităţii sportive 

- Managementul echipei în jocurile sportive 
- Managementul cluburilor sportive 
 Orientarea relaţională în marketingul sporturilor 

  
 Laborator de ştiinţe medicale şi explorări 

funcţionale în  educaţie fizică şi sport 
 Laboratorul de ştiinte sociale, ştiintele 

educaţiei şi managementul educaţiei fizice şi 
sportului 

 Laborator de ştiinţe medicale şi explorări 
funcţionale în  educaţie fizică şi sport  

 Sălile şi terenurile de sport ale UVT 
 Laboratorul de ştiinte sociale, ştiintele 

educaţiei şi managementul educaţiei fizice şi 
sportului 

 Laboratorul de ştiinte sociale, ştiintele 
educaţiei şi managementul educaţiei fizice şi 
sportului 

 
 



 

 

 
CATEDRA / 
DOMENIUL 

 

 
DIRECŢIILE DE CREAŢIE ARTISTICĂ  ŞI DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
CENTRE DE 
CERCETARE 

 
INFRASTRUCTURA DISPONIBILĂ 

 
DISCIPLINE TEORETICE ŞI 

EDUCAŢIE FIZICĂ – CURS BAZĂ 
 

 
 Studiu privind afecţiunile cronice la sportivii de 

performanţă 
 Studiul compoziţiei corporale, a capacităţii de efort şi 

performanţei motrice la foştii sportivi de performanţă 
 Implicaţii ale neurofiziologiei în recuperare 
 Recuperarea în patologia ortopedico-traumatică 
 Studiul mersului la subiecţii normali şi la cei cu diverse 

patologii 
 Modificări ale parametrilor biologici şi biomecanici în 

mersul obezului - cazuri reale si simulate 
 Studiul compoziţiei corporale, a necesarului caloric zilnic 
şi a capacităţii de efort la subiecţii supraponderali şi obezi 

 Creşterea calităţii vieţii la persoanele de vârsta a III-a 
 Kinetoterapia  şi  kinetoprofilaxia în învăţământul de toate 

gradele 
 Studiu privind deficienţele fizice la pubertate 
 Kinetoterapia - mijloc de prevenire şi tratare a 

traumatismelor sportive 
 

  
 Laborator de ştiinţe medicale şi explorări 

funcţionale în  educaţie fizică şi sport  
 Laborator de biomecanică şi analiza 

mişcării  
 Sală de kinetoterapie 

 
 


