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DF
DF – fundamentală, DS – de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă (facultativă)
DO
Obligatorii (condiţionale) Anatomia omului
Kinesiologie
Discipline
Anterioare
Recomandate
Analiza mișcării normale și patologice

Obiective

Competenţe cognitive
(ale disciplinei)

Competenţe profesionale
(ale disciplinei)

Conţinut (descriptori)

1. Inșusirea cunoștințelor referitoare la etapele analizei biomecanice a
mișcărilor corpului uman
2. Aplicațiile biomecanicii în întocmirea programelor de reabilitare
neuromotorie și în performanța sportivă
3. Dezvoltarea capacităţii de a utiliza metode și tehnici de evaluare
biomecanică a mișcărilor corpului uman
1.capacitatea de a cunoaște modul în care se aplică elemente de anatomie
funcțională în evaluarea biomecanică
2.dezvoltarea capacității de analiză a documentelor
3.dezvoltarea capacității de sinteză
4. realizarea documentării în concordanță cu tema tezei de doctorat
5. utilizarea limbajului și termenilor adecvați domeniului
1.cunoașterea actualităților și tendințelor în cercetarea mișcării corpului
uman
2.înțelegerea efectelor forțelor interioare și exterioare asupra sistemelor
corpului uman
3.abordarea interdisciplinară a analizei mișcărilor corpului uman
4. utilizarea metodelor și echipamentelor specifice
5.colectarea și analiza datelor experimentale
6.cunoașterea principiilor neuromecanicii aplicată în analiza mișcărilor
corpului uman
Curs:
1.Baze anatomo-funcționale ale mișcării corpului uman-4ore
2.Principiile biomecanicii aplicate în sportul de performanță și în
recuperarea medicală 4ore
3.Neuromecanica 4ore
4.Metode și tehnici utilizate în biomecanică 4ore
5.Achiziția datelor experimentale 4ore
6.Echipamente utlizate în analiza biomecanică a mișcărilor corpului uman
4ore
7.Analiza datelor exeprimentale 4ore

Seminar:
1.Anatomia funcțională a sistemlui neuromioartrokinetic- marcarea reperelor
anatomice utilizate în analiza biomecanică-2ore
2.Etapele analizei biomecanice-6oră
3.Echipamente și metode utilizate în analiza biomecanică-6ore
Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu, P – proiect)
E
- răspunsuri la examen oral
70%
- activităţi aplicative testate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
20%
Stabilirea notei finale
- teste pe parcursul semestrului
5%
- elaborarea şi susţinerea unui referat cu o tematică stabilită din
5%
problematică apropiată tezei doctorandului

Resurse necesare

Bibliografia
1.
2.
Titular de disciplină

Elemente suplimentare
Dotări:
- laborator INCESA și CSCMU
- bibliotecă
-acces baze de date
Materiale didactice:
- videoproiector + ecran
- retroproiector
- patformă de presiune/forță, sistem VICON
-TMG
-Miotonometru
-sistem izokinetic
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