Sunt
aşteptaţi
tineri
din
diferite
universităţi, cât şi persoane angajate
care
doresc
să-şi
completeze
competenţele profesionale:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Competenţe profesionale
Aplicarea metodelor si tehnicilor de
creativitate in vederea imbunatatirii
calitatii vietii persoanelor cu disabilitati.
Analiza şi sinteza proceselor şi
fenomenelor
specifice
tehnologiilor
asistive si terapiei ocupationale.
Identificare și structurare de probleme
reale de soluționat.
Conceptia inovativa a echipamentelor
pentru terapii de recuperare prin
modelare si proiectare tridimensionala.
Analiza, dezvoltarea si adaptarea
echipamentelor
pentru
terapii
de
recuperare prin utilizarea unor aplicatii
software dedicate.
Proiectarea creativa a sistemelor de
monitorizare, diagnosticare si control a
echipamentelor
pentru
terapii
de
recuperare.

Programele folosite în procesul de
formare sunt printre cele mai utilizate din
Europa.
Cadrele
didactice
sunt
specializate şi certificate în domeniile în
care predau. Masterul este acreditat
ARACIS si are sustinerea consortiului
„European Network of Occupational
Therapy in Higher Education”.
Înscrieri :
Secretariat catedra MSP
13-24 iulie 2015 orele 9.00-15.00
31august -16 septembrie 2015 orele 9.0015.00

MASTER
ECHIPAMENTE PENTRU TERAPII DE
RECUPERARE
ECHITERA
ECHITERA
este
un
master
interdisciplinar la care sunt asteptate
persoane active, entuziaste, care
doresc sa AJUTE EFECTIV persoanele
cu disabilitati. Absolventii de facultate
pot veni din toate domeniile care
lucreaza
pentru
persoanele
cu
disabilitati (inginerie, kinetoterapie,
domeniul medical, sport).

Acte necesare
Conţinutul dosarului de înscriere:
Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de
admitere a facultăţii) Două fotografii recente (color,
format 3x4cm).
Diploma de bacalaureat, în original.
Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia,
în original.
Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original.
Certificat de naştere - copie legalizată.
Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este
cazul).
Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet
medical din care să rezulte că solicitantul este apt
medical pentru specializarea la care candidează.
Chitanţa privind plata taxei de înscriere.
Copie Carte de Identitate.

Condiţii de absolvire
 Finalizarea cursurilor şi laboratoarelor
 Susţinerea şi promovarea lucrării de
DISERTAŢIE

Informaţii suplimentare
Responsabil master:
Prof.dr.ing. Cristina Mohora
cristinamohora@yahoo.com

«Ingineria pentru terapii de recuperare
consta in aplicarea stiintei si a tehnologiei in
vederea
imbunatatirii
calitatii
vietii
persoanelor cu disabilitati » James Reswick,
Director of National Institute of Disability and
Rehabilitation Research, USA.

Specialistul in echipamente pentru terapii de
recuperare completeaza celelalte domenii
(fizioterapie, terapie ocupationala, medicina)
in scopul de a creste calitatea vietii
persoanelor (abilitatea de a lucra si a trai cat
mai normal posibil).

Sunt utilizate şi metode de educare nonformală care antrenează creativitatea şi
capacitatea de comunicare a masteranzilor.

Baza materială

Forma de învăţământ este de 4 semestre:

20 locuri la buget;

Cazare în cămin (în limita locurilor
disponibile);
 Stagii de pregătire în străinătate de
minimum 3 luni (burse Socrates pe bază
de concurs);
 Cursuri orientate pe CAD-CAM-CAE
(CATIA V5, DELMIA V5, Quest, ANSYS,
ANSA etc.) şi MANAGEMENT (Microsoft
project,
analiza
valorii,
analiza
funcţională) ;
 Obţinere atestate gratuite pentru diferite
cursuri CAD-CAM-CAE;

persoanele cu disabilitati, Cercetari
privind accesibilizarea spatiilor publice
pentru
persoanele
cu
handicap
locomotor, Conceptia ergonomica a
dispozitivelor asistive.
Masteranzii beneficiază de infrastructura
Centrului Naţional de Cercetare a
Performanţelor Sistemelor Tehnologice
dotat cu cele mai moderne programe
CAD-CAM (CATIA V5, DELMIA V5) pentru
modelarea, simularea, şi implementarea
proceselor de fabricaţie şi cu aparatură de
măsurare de ultimă generaţie.

Studentii beneficiaza de posibilitatea de a
finaliza lucrarile de disertatie la Institutul
national de cercetare a Sportului si la
fundatia
MOTIVATION
cu
care
universitatea a incheiat contracte de
colaborare in acest sens.
Exemple de titluri de disertatie :
Cercetari privind echipamentele asistive
utilizate in cazul traumatismelor vertebromedulare,
Tehnologii
de
fabricare
artizanala a ortezelor si protezelor,
Asistenta virtuala la domiciliu, Cercetari
privind mijloace moderne de recuperare
ale genunchiului la sportivi (ortezare
informationala pe simulator de conditie),
Strategie de sprijin pentru persoane cu
nevoi speciale, Actuatoare folosite in
realizarea echipamentelor asistive pentru
persoanele
cu
disabilitati,
Orteze
robotizate pentru asistarea mersului la

