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Curs de analiza mişcării umane – curricula
Număr
modul
1

Numele
modulului
Fizica mişcării
corpului uman

2

Bazele
anatomice ale
mişcării
corpului uman

3

Tehnici
moderne de
analiză a
mişcării umane

Sub-module
1.1. Cunoştinţe de bază ale mişcării corpului uman.
Statica, cinematica, dinamica.
1.2. Cunoştinţe de bază asupra elasticităţii şi durităţii
materialelor. Solicitări, deformaţii, etc.
1.3. Cunoştinţe de bază despre proprietăţile
biomaterialelor.
2.1. Cunoştinţe de bază despre proprietăţile şi structura
sistemului osos.
2.2. Fiziologia şi morfologia ţesutului osos.
2.3. Efectele stimulilor externi asupra formei şi structurii
oaselor.
2.4. Biomatematica aplicată la modelarea structurii
osoase.
2.5. Cunoştinţe de bază privind structura articulaţiilor.
2.6. Fiziologia şi morfologia articulaţiilor.
2.7. Cunoştinţe de bază privind structura muşchilor.
2.8. Fiziologia şi morfologia muşchilor.
2.9. Biomatematica aplicată la modelarea structurii
musculare.
2.10. Analiza anatomică şi biomecanică a mersului.
3.1. Achiziţia de date şi analiza mişcării umane folosind
sisteme specifice de analiză video.
3.2. Achiziţia de date şi analiza mişcării umane folosind
platforme specifice de presiune/forţă.
3.3. Evaluarea efortului/deformării în sistemul musculoscheletic uman utilizând metoda elementelor finite.
3.4. Aplicaţii ale metodelor moderne de investigare cu
privire la reabilitare, analiza de mişcare, planificare
chirurgicală şi proteze. Studii de caz.

