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ANATOMIEĂŞI EMBRIOLOGIE
Conf.ĂDr.ĂCristescuĂVasilic

Conf. Dr. CristescuĂVasilic
Ş.L.ĂHârşovescu Tudor, As. Dinc Gabi-Valeriu, As.ĂGrigorescuĂC t lin, As. Istode Ciprian,
As. Tudorache Ioan Sorin

Codul disciplinei

M.1.0102.01

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

1

DF

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână
Total ore din planul de învăţământ

8
112

din care ore de curs:
din care ore de curs:

2
28

Total ore pe semestru

224

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi: …

Lucrări practice
Lucrări practice
Total ore studiu
individual

E
7

6
84
84
ore
7
14
7
7
7
6
10
4
12
0
0
8
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

CompetenţeleĂtransversale

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Anatomia pereţilor trunchiului. Anatomia membrelor. Embriologie generală. Artrologie.
Recunoaşterea şi identificarea :
- regiunilor topografice ale pereţilor trunchiului şi membrelor.
- prin palpare, a reperelor osoase.
- arterelor palpabile, pulsului, reperelor pentru ligaturare.
- abordului sistemului venos superficial.
- grupelor de noduri limfatice superficiale palpabile.
Cunoaşterea traiectului principalilor nervi susceptibili a fi lezaţi în cazul unei fracturi
osoase.
Biomecanică articulară.
Acomodarea studentului cu terminologia medicală. Acomodarea la specificul activităţii
medicale prin susţinerea de prezentări orale atât în timpul semestrului cât şi la
examen. Stimularea lucrului în echipă prin participarea studenţilor la disecţie,
participarea activă la Cercul studenţesc de Anatomie, elaborarea de lucrări ştiinţifice.
“Anatomia este ştiinţa formei vii” (Francisc Rainer) – implementarea noţiunilor de
anatomie funcţională şi stabilirea de corelaţii anatomo-clinice.
Prezentarea noţiunilor de embriologie generală, artrologie şi a anatomiei topografice a
pereţilor trunchiului şi a membrelor
Corelarea noţiunilor de anatomie dobândite prin cursuri, lucrări practice, consultarea
bibliografiei si a iconografiei cu studiul prin disecţie a cadavrelor si prezentari moderne.
Prezentarea noţiunilor de anatomie pe viu, palpări, descoperiri, anatomie clinică şi
imagistică modernă.

Conţinutul cursului – Programa analitic
1. Curs introductiv. Istoria anatomiei. Scoala romanească de anatomie. Elemente introductive de ontogeneză.
Reproducerea.
2. Gametogeneza. Celule germinale primordiale, gameţi, diviziuni. Spermatogeneza. Ovogeneza.
3. Fecundaţia. Segmentaţia. Nidaţia
4.Saptamanile a II- a si a III-a. Evolutia trofoblastului si a discului embrionar
5.Evoluţia si derivatele foiţelor embrionare
6.Perioada fetala. Anexe embrio-fetale. Veziculele amniotică, vitelină, alantoidă, placentă, cordonul ombilical.
7.Sarcina gemelara, multipla. Dezvoltarea coloanei vertebrale si a membrelor. Noţiuni de teratologie.
8.Generalitaţi oase, muschi. Regiuni topografice. Regiunea mamară. Peretele antero-lateral abdominal.
9.Axila. Sanţurile bicipitale. Regiunea anterioara a cotului. Canalul carpian. Topografia mâinii
10.Artrologie. Generalităţi, clasificare, noţiuni de biomecanică.
11.Articulaţiile trunchiului
12.Articulaţiile membrului superior
13. Canalul inghinal. Trigonul femural. Canalul adductorilor. Regiunea poplitee. Canalul calcanean.
14.Anatomie clinică şi imagistică
ConţinutulĂlucr rilorĂpracticeĂ– ProgramaĂanalitic Ă
1.Introducere. Axe şi planuri de orientare ale corpului
2.Vertebrele. Sacru, coccis. Coloana vertebrală în ansamblu
3. Stern, coaste. Torace osos. Anatomie pe viu –repere osoase. Numărare coaste, vertebre. Linii de orientare.
Anatomia clinică şi radiologică a scheletului trunchiului. Punctia rahidiană, toracocenteză.
4. Claviculă, scapulă, humerus, radius, ulnă, schelet mâna. Anatomie pe viu –repere osoase membrul superior.
Anatomia clinică şi radiologică a scheletului membrului superior.
5.Coxal, pelvis osos. Pelvimetrie internă, externă. Femur, patelă
6. Tibie, fibulă, schelet picior. Anatomie pe viu–repere osoase membrul inferior. Anatomia clinică şi radiologică a
scheletului membrului inferior.
7.Colocviu 1
8.Muşchii spatelui şi ai cefei
9.Peretele antero-lateral toracic. Vascularizatie, inervatie.
10.Axilă - pereţi, conţinut. Arteră şi venă axilară. Nodurile limfatice axilare.

28 ore
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
84 ore
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

11.Plexul brahial.
12.Regiunea anterioară a braţului - muşchi, vase şi nervi
13. Regiunile anterioară şi laterală ale antebraţului – muşchi, vase şi nervi. Venele superficiale ale membrului
superior.
14.Regiuni topografice palmă - muşchi, vase, nervi
15. Regiunile posterioare braţului şi antebraţului – muşchi vase şi nervi
16. Regiunea posterioară a mâinii – muşchi, vase şi nervi. Anatomia pe viu. a membrului superior.
Anatomia clinică şi radiologică a membrului superior.
17.Colocviu 2
18.Peretele antero-lateral abdominal – muşchi, vase şi nervi
19.Plexurile lombar şi sacral
20.Regiunea anterioară a coapsei – muşchi, vase şi nervi
21.Regiunile anterioară şi laterală ale gambei – muşchi, vase şi nervi.
22.Regiunile plantară şi dorsală ale piciorului – muşchi, vase şi nervi
23.Regiunea fesieră – muşchi, vase şi nervi
24.Regiunile posterioară a coapsei şi poplitee – muşchi, vase şi nervi
25. Regiunea posterioară a gambei – muşchi, vase şi nervi. Canalul calcanean. Venele superficiale ale membrului
inferior.Anatomia pe viu a membrului inferior. Anatomia clinică şi radiologică a membrului inferior.
26.Colocviu 3
27. Embriologie 1
28. Embriologie 2

3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

BibliografieĂminimal
●Cursul predat şi suportul de curs
●Anatomia omului – Pereţii trunchiului - sub redacţia Prof. V. Ranga – litografia IMF Bucureşti, Editura Cerma
●Anatomia omului – Membrele - sub redacţia Prof. V. Ranga – litografia IMFBucureşti, Editura Cerma
●Anatomie umană – Pereţii trunchiului - sub redacţia Prof. Cezar Th. Niculescu,Editura Infomedica Bucureşti 1998
●Anatomia funcţională a membrelor - sub redacţia Prof. Cezar Th. Niculescu, EdituraTehnoplast Company Bucureşti 1999
●Anatomia omului Vol.I Aparatul locomotor - Victor Papilian - 2005
●Anatomia dezvoltării omului – Armand Andronescu, Editura Didactică - 1992
●Gray’s Anatomy - 2013
●Langman’s medical embryology - 2012
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
În realizarea programelor analitice atât pentru curs cât şi pentru lucrări practice am ţinut cont de modalităţile de studiu al
anatomiei din instituţiile de învăţământ superior din ţară dar şi din Uniunea Europeană. Pentru armonizarea fişelor
disciplinelor preclinice am organizat şedinţe de lucru la nivelul Departamentului, identificând modalităţile optime de corelare a
procesului de învăţământ. În urma consultaţiilor cu manageri de spitale şi administratori privaţi de firme furnizoare de servicii
medicale clinice şi paraclinice am acordat o mai mare importanţă laturii practice, anatomiei clinice, radiologice şi imagistice
pentru o mai uşoară inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Laptop, videoproiector. Prezentare modernă Power Point a noţiunilor de bază însoţite
Curs
de iconografie. Curs interactiv. Corelaţii anatomo-clinice. Răspunsuri la întrebările
studenţilor.
Laptop, videoproiector. Prezentare modernă folosind planşe, Power Point, soft de
disecţie virtuală. Studiul clasic prin disecţie, utilizarea de materiale didactice specifice:
schelet, colecţie de oase, preparate anatomice, secţiuni. Lucrări practice interactive.
Laborator
Noţiuni de anatomie radiologică şi imagistică, anatomie clinică. Lucrări practice de
embriologie folosind atât preparate histologice cât şi prezentare în format digital.
Răspunsuri la întrebările studenţilor.

Standard minim de performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice
- prezenţa studentului la minim 70% lucrări practice şi refacerea tuturor absenţelor (inclusiv a absenţelor de la evaluările din
timpul semestrului)
- efectuarea referatelor pentru înţelegerea noţiunilor de baza a lucrării practice respective.
- identificarea formaţiunilor anatomice de bază pe materialele didactice folosite (schelet, colecţie oase, cadavre, preparate
anatomice, iconografie, iconografie radiologică şi imagistică)
- participarea interactivă la lucrarea practică; răspunsuri la întrebările cadrului didactic titular de lucrări practice, discuţii.
Barem minim de activit ţi ce trebuiesc efectuate de c tre student la examenul practic pentru a fi admis la examen
(verificarea final ): obţinerea mediei 5 la examenele practice de anatomie şi embriologie
Examenul practic de anatomie constă în identificarea a 15 din 30 de noţiuni de anatomie pe materiale didactice (schelet,
colecţie oase, cadavre, preparate anatomice, iconografie, rezultate examinări radiologice şi imagistice). Se realizează discuţii
în legătură cu fiecare noţiune de anatomie. Se acordă notă individuală fiecărei prezentări, iar media obţinută reprezintă notă
examenului practic de anatomie.
Examenul practic de embriologie constă în recunoaşterea elementelor de pe subiectul extras - o imagine de dezvoltare
embriologică prezentată în cursul lucrărilor practice (portofoliul de imagini aferente fiecărui semestru este pus la dispoziţia
studenţilor la începutul fiecărui semestru), la care se adaugă:
- pentru notă 5 - prezentarea noţiunilor de bază referitoare la respectivul subiect;
- pentru notă 10 - prezentarea detaliată de informaţii referitoare la respectivul subiect şi la aspecte conexe ale dezvoltării
umane.
Pentru dobândirea de către student a nivelului minim de competenţe specifice disciplinei considerăm necesară participarea
interactivă la lucrările practice, promovarea colocviilor, a examenelor practice de anatomie şi embriologie şi rezolvarea
subiectelor de bază în cadrul examinării finale.
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen (evaluarea finală)
60%
- răspunsurile la examenele practice de anatomie şi embriologie
10%
- testarea periodică prin colocvii
10%
- testarea continuă pe parcursul semestrului
10%
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
10%
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final ,Ă- E Examenul constă în prezentarea orală a celor 3 subiecte extrase de
către student din cele 3 categorii (1 categorie subiecte curs şi 2 categorii subiecte lucrări practice). Toate subiectele sunt
aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului. Examenul se susţine pe grupe, se acordă timp de gândire studenţilor
şi este transparent. La examinare participa minim 3 studenţi, titularul de disciplină, şeful lucrărilor practice şi asistentul
universitar care a îndrumat grupa în semestrul respectiv. Medicină fiind o profesie care necesită comunicare cu pacienţii şi
comunicare între medici, considerăm că examinarea orală ne permite evaluarea cunoştinţelor anatomice de bază şi stabilirea
de corelaţii anatomo-clinice.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 Prezenţa studentului la minim 70% lucrări practice
 Media peste 9 la cele 3 colocvii din timpul
cu refacerea tuturor absenţelor.
semestrului.
 Susţinerea celor 3 colocvii şi obţinerea cel puţin a
 Media peste 9 la examenele practice de anatomie şi
notei 5 la 2 din 3 colocvii (se refac şi colocviile).
embriologie.
 Efectuarea referatelor aferente lucrărilor practice şi
 Media peste 9 la cele 3 subiecte de examen
cunoaşterea noţiunilor de bază de la lucrările
extrase.
practice.
 Obţinerea mediei 5 la examenele practice de
anatomie şi embriologie.
 Răspunsuri minimale (nota 5) la subiectele de bază
extrase din cele 3 categorii de subiecte.
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Data completării
…………………

Titular disciplină,
Conf.ĂDr.ĂCristescuĂVasilic

Şef Departament,
Conf. Dr. Manole Cojocaru

Titular de curs,
Conf. Dr. CristescuĂVasilic

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
Ş.L.ĂHârşovescu Tudor
As. Dinc Gabi-Valeriu
As.ĂGrigorescuĂC t lin
As. Istode Ciprian
As. Tudorache Ioan Sorin

Data avizării în departament
…………………
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ANATOMIEĂŞI EMBRIOLOGIE
Conf.ĂDr.ĂCristescuĂVasilic

Ş.L.ĂHârşovescu Tudor

Ş.L.ĂHârşovescu Tudor, As. Dinc Gabi-Valeriu, As.ĂGrigorescuĂC t lin, As. Istode Ciprian,
As. Tudorache Ioan Sorin

Codul disciplinei

M.1.0102.01

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

2

DF

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-op ională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână
Total ore din planul de învă ământ

8
112

din care ore de curs:
din care ore de curs:

2
28

Total ore pe semestru

224

Distribu ia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul noti elor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consulta ii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activită i: …

Lucrări practice
Lucrări practice
Total ore studiu
individual

E
7

6
84
84
ore
7
14
7
7
7
6
10
4
12
0
0
8
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

CompetenţeleĂtransversale

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Anatomia capului şi gâtului. Viscerele toracelui. Embriologie specială.
Recunoaşterea şi identificarea :
- regiunilor topografice ale capului, gâtului şi cavită ii toracice.
- prin palpare, a reperelor osoase.
- arterelor palpabile, pulsului, reperelor pentru ligaturare.
- abordului sistemului venos superficial.
- grupelor de noduri limfatice superficiale palpabile.
- viscerelor şi forma iunilor vasculare toracice prin metode radiologice şi imagistice.
Cunoaşterea traiectului principalilor nervi cranieni în vederea realizării unei anestezii
loco-regionale.
Biomecanică articulară.
Explorarea prin metode clinice clasice: palpare, percu ie, ausculta ie a viscerelor
toracice.
Acomodarea studentului cu terminologia medicală. Acomodarea la specificul activită ii
medicale prin sus inerea de prezentări orale atât în timpul semestrului cât şi la
examen. Stimularea lucrului în echipă prin participarea studen ilor la disec ie,
participarea activă la Cercul studen esc de Anatomie, elaborarea de lucrări ştiin ifice.
“Anatomia este ştiinţa formei vii” (Francisc Rainer) – implementarea no iunilor de
anatomie func ională şi stabilirea de corela ii anatomo-clinice.
Prezentarea no iunilor de embriologie specială şi a anatomiei topografice a capului şi
gâtului; viscerele toracelui.
Corelarea no iunilor de anatomie dobândite prin cursuri, lucrări practice, consultarea
bibliografiei si a iconografiei cu studiul prin disec ie a cadavrelor şi prezentări moderne.
Prezentarea no iunilor de anatomie pe viu, palpări, percu ie, ausculta ie, descoperiri,
anatomie clinică şi imagistică modernă.

Conţinutul cursului – Programa analitic
1.Craniul. Neurocraniul, viscerocraniul. Arhitectonică, craniometrie.
2.Dezvoltarea craniului
3.Cavitatea bucală. Limba. Din ii.
4.Articula ia temporo-mandibulară
5.Arcuri, pungi branhiale. Derivate.
6.Gură primitivă, câmpul mezobranhial. Derivate. Malforma ii.
7.Nervii cranieni
8.Cavitatea nazală. Faringele.
9.Laringele. Traheea.
10.Regiuni topografice ale capului şi gâtului.
11.Mediastinul. Dezvoltarea aparatului respirator.
12.Dezvoltarea cordului şi vaselor. Malforma ii.
13.Vasculariza ia şi inerva ia cordului. Anatomia func ională a cordului şivaselor mari
14.Anatomie clinică şi imagistică
ConţinutulĂlucr rilorĂpracticeĂ– ProgramaĂanalitic Ă
1.Craniul, prezentare generală. Oasele neurocraniului şi viscerocraniului. Calvaria.
2.Exobaza, endobaza.
3.Norma lateralis. Fosele temporală, infratemporală, pterigopalatina.
4.Norma frontalis. Orbită, fosele nazale.
5.Colocviu 1
6. Disec ia gâtului. Regiuni topografice. Venele superficiale ale gâtului.Muşchii infrahioidieni. Fasciile cervicale.
Plexul cervical. Nervul frenic înregiunea cervicală.
7. Disec ia mănunchiului vasculonervos al gâtului. Trigonul carotic. Glandeletiroidă, paratiroide.
8. Muşchii suprahioidieni. Trigonul submandibular. Arteră linguală, nervul hipoglos.

28 ore
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
84 ore
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

9. Simpaticul cervical. Muşchii prevertebrali. Limfaticele capului şi gâtului.
10 Muşchii sternocleidomastidian, scaleni. Nervul accesor. Partea supraclaviculară a plexului brahial.
11. Disec ia arterei şi venei subclavii.
12. Nervii glosofaringian, vag. Laringele, traheea cervicală, esofagul cervical.
13. Disec ia capului. Muşchii mimicii. Nervul facial. Glanda parotidă. Vasele faciale, temporale
superficiale, nervul auriculo-temporal.
14. Disec ia muşchilor masticatori. Sectionarea mandibulei. Arteră maxilară,ramuri. Nervul trigemen.
15. Nervul oftalmic Nervul maxilar. Nervul mandibular. Ganglionii ciliar, pterigopalatin, otic, submandibular.
16. Cavitatea bucală, limba, faringele. Anatomia pe viu a capului şi gâtului.
17.Colocviu 2
18. Torace, limite, anatomie pe viu, anatomie radiologică. Deschiderea cavită iitoracice. Pleură, recesuri
pleurale, proiec ii.
19. Mediastinul.
20. Traheea toracică. Esofagul toracic. Timusul. Nervii vagi în torace. Nervii frenici în torace. Simpaticul toracal.
Vasele mari din mediastin.
21. Aparatul respirator. Pulmonii.
22. Bronhiile pulmonare. Pediculul pulmonar.
23. Cordul, raporturi, structură. Vasele mari. Configura ie externă.
24. Disec ia cordului. Configura ie internă.
25. Vascularizatia şi inervatia cordului. esutul nodal. Sinusurile pericardului. Proiec ia şi focarele de auscultatie ale
orificiilor cordului.
26.Colocviu 3
27. Embriologie 1
28. Embriologie 2

3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

BibliografieĂminimal
●Cursul predat şi suportul de curs
●Anatomia omului – Capul si gatul - sub redactia Prof. V. Ranga – litografia IMF Bucuresti, Editura Cerma
●Anatomia omului – Viscerele toracelui - sub redactia Prof. V. Ranga – litografia IMF Bucuresti, Editura Cerma
●Anatomia functionala a capului si gatului - sub redactia Prof. Cezar Th. Niculescu, Editura Infomedica Bucuresti 1999
●Anatomia func ională a toracelui - sub redactia Prof. Cezar Th. Niculescu, Editura Tehnoplast Company Bucuresti 1997
●Anatomia omului Vol.I Aparatul locomotor - Victor Papilian 2005
●Anatomia omului Vol.II Splanhnologia - Victor Papilian 2005
●Embriologie – Armand Andronescu, Editura Didactica 1992
●Gray’s Anatomy - 2013
●Langman’s medical embryology - 2012
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdin domeniulĂS n t ţii
În realizarea programelor analitice atât pentru curs cât şi pentru lucrări practice am inut cont de modalită ile de studiu al
anatomiei din institu iile de învă ământ superior din ară dar şi din Uniunea Europeană. Pentru armonizarea fişelor
disciplinelor preclinice am organizat şedin e de lucru la nivelul Departamentului, identificând modalită ile optime de corelare a
procesului de învă ământ. În urma consulta iilor cu manageri de spitale şi administratori priva i de firme furnizoare de servicii
medicale clinice şi paraclinice am acordat o mai mare importan ă laturii practice, anatomiei clinice, radiologice şi imagistice
pentru o mai uşoară inser ie a absolven ilor pe pia a muncii.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Laptop, videoproiector. Prezentare modernă Power Point a no iunilor de bază înso ite
Curs
de iconografie. Curs interactiv. Corela ii anatomo-clinice. Răspunsuri la întrebările
studen ilor.
Laptop, videoproiector. Prezentare modernă folosind planşe, Power Point, soft de
disec ie virtuală. Studiul clasic prin disec ie, utilizarea de materiale didactice specifice:
Laborator
schelet, colec ie de oase, preparate anatomice, sec iuni. Lucrări practice interactive.
No iuni de anatomie radiologică şi imagistică, anatomie clinică. Lucrări practice de

embriologie folosind atât preparate histologice cât şi prezentare în format digital.
Răspunsuri la întrebările studen ilor.
StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ ceĂ trebuiescĂ efectuateĂ deĂ c treĂ studentĂ laĂ lucr rileĂ
practice
- prezen a studentului la minim 70% lucrări practice şi refacerea tuturor absen elor (inclusiv a absen elor de la evaluările din
timpul semestrului)
- efectuarea referatelor pentru în elegerea no iunilor de baza a lucrării practice respective.
- identificarea forma iunilor anatomice de bază pe materialele didactice folosite (schelet, colec ie oase, cadavre, preparate
anatomice, iconografie, iconografie radiologică şi imagistică)
- participarea interactivă la lucrarea practică; răspunsuri la întrebările cadrului didactic titular de lucrări practice, discu ii.
Barem minim de activit ţi ce trebuiesc efectuate de c tre student la examenul practic pentru a fi admis la examen
(verificarea final ): obţinerea mediei 5 la examenele practice de anatomie şi embriologie
Examenul practic de anatomie constă în identificarea a 15 din 30 de no iuni de anatomie pe materiale didactice (schelet,
colec ie oase, cadavre, preparate anatomice, iconografie, rezultate examinări radiologice şi imagistice). Se realizează discu ii
în legătură cu fiecare no iune de anatomie. Se acordă notă individuală fiecărei prezentări, iar media ob inută reprezintă notă
examenului practic de anatomie.
Examenul practic de embriologie constă în recunoaşterea elementelor de pe subiectul extras - o imagine de dezvoltare
embriologică prezentată în cursul lucrărilor practice (portofoliul de imagini aferente fiecărui semestru este pus la dispozi ia
studen ilor la începutul fiecărui semestru), la care se adaugă:
- pentru notă 5 - prezentarea no iunilor de bază referitoare la respectivul subiect;
- pentru notă 10 - prezentarea detaliată de informa ii referitoare la respectivul subiect şi la aspecte conexe ale dezvoltării
umane.
Pentru dobândirea de către student a nivelului minim de competen e specifice disciplinei considerăm necesară participarea
interactivă la lucrările practice, promovarea colocviilor, a examenelor practice de anatomie şi embriologie şi rezolvarea
subiectelor de bază în cadrul examinării finale.
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen (evaluarea finală)
60%
- răspunsurile la examenele practice de anatomie şi embriologie
10%
- testarea periodică prin colocvii
10%
- testarea continuă pe parcursul semestrului
10%
- activită ile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
10%
- alte activită i
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final ,Ă- E Examenul constă în prezentarea orală a celor 3 subiecte extrase de
către student din cele 3 categorii (1 categorie subiecte curs şi 2 categorii subiecte lucrări practice). Toate subiectele sunt
aduse la cunoştin a studen ilor la începutul semestrului. Examenul se sus ine pe grupe, se acordă timp de gândire studen ilor
şi este transparent. La examinare participa minim 3 studen i, titularul de disciplină, şeful lucrărilor practice şi asistentul
universitar care a îndrumat grupa în semestrul respectiv. Medicină fiind o profesie care necesită comunicare cu pacien ii şi
comunicare între medici, considerăm că examinarea orală ne permite evaluarea cunoştin elor anatomice de bază şi stabilirea
de corela ii anatomo-clinice.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 Prezen a studentului la minim 70% lucrări practice
 Media peste 9 la cele 3 colocvii din timpul
cu refacerea tuturor absen elor.
semestrului.
 Sus inerea celor 3 colocvii şi ob inerea cel pu in a
 Media peste 9 la examenele practice de
notei 5 la 2 din 3 colocvii (se refac şi colocviile).
anatomie şi embriologie.
 Efectuarea referatelor aferente lucrărilor practice şi
 Media peste 9 la cele 3 subiecte de examen
cunoaşterea no iunilor de bază de la lucrările
extrase.
practice.
 Ob inerea mediei 5 la examenele practice de
anatomie şi embriologie.
 Răspunsuri minimale (nota 5) la subiectele de bază
extrase din cele 3 categorii de subiecte.
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Data completării
…………………
Titular disciplină,
Conf. Dr.ĂCristescuĂVasilic

Şef Departament,
Conf. Dr. Manole Cojocaru

Titular de curs,
Ş.L.ĂHârşovescuĂTudor

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
Ş.L.ĂHârşovescu Tudor
As. Dinc Gabi-Valeriu
As.ĂGrigorescuĂC t lin
As. Istode Ciprian
As. Tudorache Ioan Sorin

Data avizării în departament
…………………

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor Preclinice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicina

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

Biochimie
Prof. Univ. Moldoveanu Elena

Prof. Univ. Moldoveanu Elena
Conf. Univ. Dr. Tanase Cristiana
ŞefĂlucr riĂdr.ĂRusuĂElena
Şef lucr ri drd. Catalin Gabriela

Codul disciplinei

M.1.0002.02

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

1

DF

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

4

din care ore de curs:

2

Total ore din planul de învăţământ

56

din care ore de curs:

28

Total ore pe semestru

140

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi:…

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E1
5

2
28
84
ore
14
28
7
7
0
0
5
0
15
0
0
5
0
3
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Biochimie
1.Utilizarea corecta a notiunilor din domeniul biochimiei si biologiei moleculare.
2.Intelegerea modului de reglare al reactiilor biochimice din organism si consecintele
patologice ale dereglarii acestora.
3.Abordarea interdisciplinara a notiunilor din domeniul biochimiei.
4.Capacitatea de informare independenta si de interpretare a cunostintelor obtinute.

CompetenţeleĂtransversale

1.Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in
munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale,
creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc., pe baza
principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala.
2.Aplicarea tehnicilor de interrelationare in cadrul unei echipe; amplificarea si cizelarea
capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare a unor atributii
specifice in desfasurarea activitatii de grup in vederea tratarii/ rezolvarii de conflicte
individuale/ de grup, precum si gestionarea optima a timpului.
Prezentarea importantei proceselor biochimice in explicarea fenomenelor din lumea
vie in situatii normale si patologice.

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

1.Introducerea limbajului chimic si biochimic si explicarea importantei, originii si
semnificatiei notiunilor de baza.
2.Prezentarea importantei proceselor biochimice in explicarea fenomenelor din lumea
vie.
3. Introducerea notiunilor necesare intelegerii modului de transfer a informatiei in
lumea vie.
4. Cunoasterea si intelegerea proceselor metabolice desfasurate in organe, tesuturi,
celule.
5. Prezentarea de notiuni care sa constituie o baza pentru intelegerea altor discipline
(fiziologie, genetica, embriologie, biologie celulara, fiziopatologie).
6. Capacitatea de a utiliza tehnicile moderne de analiza biochimica.
7.Utilizarea determinarilor enzimatice in scopul precizarii diagnosticului.
8.Investigarea metabolismelor: glucidic, lipidic, proteic, mineral, hormonal si corelarea
parametrilor biochimici cu situatiile patologice corespunzatoare.

Conţinutul cursului – Programa analitic
Capitolul 1 Aminoacizi. Proteine.
Capitolul 2 Enzime.
Capitolul 3 Vitamine.
Capitolul 4 Glucide.
Capitolul 5 Lipide.
Capitolul 6 Acizi nucleici.
Capitolul 7 Hormoni.
SUBCAPITOLE:
1. Corelatia biochimiei cu celelalte discipline medicale.
Structura, clasificarea si proprietatile fizico-chimice ale aminoacizilor.
2. Peptide - definitie, structura.
Peptide naturale mai importante (glutation, angiotensină).
3. Proprietăţi. Clasificare.
Proteine plasmatice. Imunoglobuline, fibrinogen, colagen, elastină – structura si rol.
Hemoglobină si mioglobina - structură şi rol.
4. Enzime. Generalităţi, clasificare. Specificitatea enzimelor. Cinetică enzimatică.
Ecuatia Michaelis- Menten, factorii care influenteaza viteza reactiilor enzimatice, inhibitori
competitivi, necompetitivi si acompetitivi.
5. Reglarea activităţii enzimatice. Enzime alosterice.
6. Vitamine liposolubile.
7. Vitamine hidrosolubile.

28 ore
6h
4h
4h
2h
2h
6h
4h
2h
2h
2h

2h

2h
2h
2h

8. Monozaharide, oligozaharide, polizaharide, aminozaharuri, deoxizaharuri Generalităţi.
9. Lipide. Generalitati.
10.Acizi nucleici. Componente structurale: baze azotate, nucleotide, nucleozide. Generalităţi structura. Structura
ADN. Biosinteza ADN (replicarea). Reverstranscrierea Telomeraza
11. ARN: clasificare, structura si rol. Biosintezã ARN pe matrita ADN (transcrierea).
12. Biosinteza proteinelor. Cod genetic. Mutaţii.
13. Hormoni. Definitie, clasificare. Mecanism de actiune.Hormonii hipotalamici si hipofizari.
Hormonii neurohipofizari: vasopresina si ocitocina; rol.
14. Hormonii pancreatici: insulinã si glucagon; structura, biosinteza, metabolism, reglarea secretiei, actiuni biologice.
Hormoni tiroidieni: structura, biosinteza, transport, metabolism, reglarea secretiei, actiuni
biologice.
Horrmoni sexuali.
Hormonii medulosuprarenalieni: catecolamine, structura, biosinteza, metabolism, reglarea secretiei, actiuni
biologice.
Hormoni care regleazã metabolismul fosfocalcic: parathormonul, calcitonina, calcitriol.
ConţinutulĂlaboratorului – ProgramaĂanalitic Ă
1. Protectia muncii. Solutii. Definitie.Modalitati de exprimare a concentratiei solutiilor.

2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

28 ore
2h

2. pH solutiilor. Definitie. Determinarea pH-ului solutiilor prin utilizarea indicatorilor.
3. Solutii tampon. Definitie. Determinarea Pka Determinarea pH-ului unei solutii tampon. Capacitatea de
tamponare.
4. Aminoacizi. Notiuni generale. Capacitatea tampon a aminoacizilor. Reacţii de identificare a aminoacizilor.

2h
2h

5. Electroforeza. Separarea unui amestec de aminoacizi prin electroforeză pe hârtie.

2h

6.
7.
8.
9.
10.

2h
2h
2h
2h
2h

Proteine. Precipitarea proteinelor (reversibila, ireversibila).
Reacţii de culoare pentru identificarea proteinelor. Dializa.
Determinarea activităţii enzimatice. Determinarea activităţii ureazei.
Determinarea constantei Michaelis-Menten.
Factorii care afectează activitatea enzimatică. Temperatura. pH-ul. Tăria ionică. Determinarea activităţii
amilazei.
11. Seminar enzime.
12. Identificarea acizilor nucleici. Identificarea componentelor structurale ale acizilor nucleici

2h

2h
2h

13. Refaceri de lucrari.
2h
14. Colocviu.
2h
BibliografieĂminimal
1.Moldoveanu E., Curs de biochimie medicală,2000
2. Moldoveanu E., Dicţionar de biochimie şi biologie moleculară,2001
3.Moldoveanu E., Biochimie medicală:lucrări practice, 2001
4 Moldoveanu E., Biochimie medicală ,2003.
5. Moldoveanu E., Biochimie medicale- curs ,ed.a3-a, 2004
6.Moldoveanu E., Biochimie medicală:lucrări practice,2004
7. Moldoveanu E., Curs de biochimie medicală, Editura Universităţii “Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2010
8. Moldoveanu E., Marta Daciana, Biochimie Medicală-Lucrări practice pentru studenţi, Editura Universităţii “Titu Maiorescu”,
Bucureşti, 2010
9.Rusu E., Studii biochimice şi genetice moleculare asupra speciei candida Albicans,2011
10. Harper's Biochemisty 28th ed, Ed. Appleton & Lange, 2006
11. Marks’ Basic Medical Biochemistry third ed, Smith C, Marks AD, Lieberman M, Lipincott Williams&Wilkins, 2008
12.Biochemistry, H. Devlin Ed.John Wiley & Sons, 2002
13. Biochemistry , L. Stryer, W.H. Freeman and company, New York 1995
14. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul secţiunii e-learning a site-ului www.utm.ro
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Determinarea compozitiei, structurii si a proprietatilor fizico-chimie a unor compusi chimici (glucide, lipide, proteine,
aminoacizi); utilizarea aparaturii şi tehnicii necesare analizei probelor biologice (prelevarea, prelucrarea şi dozarea unor

compuşi organici) conform criteriilor de calitate ale analizelor de laborator; efectuarea dozărilor celor mai importanti
parametrii sanguini (calcemie, glicemie, sideremie, transaminaze, etc) precum si interpretarea rezulatelor permit dobîndirea
unor competenţe necesare desfăşurării activităţii practice în laboratorul clinic.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Expunerea interactiva a materialului conform programei analitice, utilizand
Curs
retroproiectorul, tabla, calculatorul
Laborator
Aplicatii practice si teoretice.
StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - barem minim deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice
- pentru admiterea la examenul practic studentul trebuie sa efectueze toate lucrarile practice
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
60%
20%
20%
-

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final E
Lucrare scrisă descriptivă şi test grilă (5 subiecte teoretice si 6 teste grile).
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 expunerea a 3 din 5 subiecte si 2 teste grila
 expunerea a 5 subiecte si 6 teste grila
Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Prof. Univ. Moldoveanu Elena

Şef Departament,
Conf. Univ. Dr. Manole Cojocaru

Titular de curs,
Prof. Univ. Moldoveanu Elena

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
Conf. Univ. Dr. Tanase Cristiana
ŞefĂlucr riĂdr.ĂRusuĂElena
ŞefĂlucr riĂdrd.ĂCatalinĂGabriela

Data avizării în departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor Preclinice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicina

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

Biochimie
Prof. Univ. Moldoveanu Elena

Prof. Univ. Moldoveanu Elena
Conf. Univ. Dr. Tanase Cristiana
ŞefĂlucr riĂdr.ĂRusuĂElena
ŞefĂlucr riĂdrd.ĂCatalinĂGabriela

Codul disciplinei

M.1.0002.02

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

2

DF

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

4

din care ore de curs:

2

Total ore din planul de învăţământ

56

din care ore de curs:

28

Total ore pe semestru

140

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi:…

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E2
5

2
28
84
ore
14
23
7
7
0
0
5
0
20
0
0
5
0
3
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Biochimie
1.Utilizarea corecta a notiunilor din domeniul biochimiei si biologiei moleculare.
2.Intelegerea modului de reglare al reactiilor biochimice din organism si consecintele
patologice ale dereglarii acestora.
3.Abordarea interdisciplinara a notiunilor din domeniul biochimiei.
4.capacitatea de informare independenta si de interpretare a cunostintelor obtinute.

CompetenţeleĂtransversale

1.Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in
munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale,
creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc., pe baza
principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala.
2.Aplicarea tehnicilor de interrelationare in cadrul unei echipe; amplificarea si cizelarea
capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare a unor atributii
specifice in desfasurarea activitatii de grup in vederea tratarii/ rezolvarii de conflicte
individuale/ de grup, precum si gestionarea optima a timpului.
Prezentarea importantei proceselor biochimice in explicarea fenomenelor din lumea
vie in situatii normale si patologice.

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

1.Introducerea limbajului chimic si biochimic si explicarea importantei, originii si
semnificatiei notiunilor de baza.
2.Prezentarea importantei proceselor biochimice in explicarea fenomenelor din lumea
vie.
3. Introducerea notiunilor necesare intelegerii modului de transfer a informatiei in
lumea vie.
4. Cunoasterea si intelegerea proceselor metabolice desfasurate in organe, tesuturi,
celule.
5. Prezentarea de notiuni care sa constituie o baza pentru intelegerea altor didcipline
(fiziologie, genetica, embriologie, biologie celulara, fiziopatologie).
6. Capacitatea de a utiliza tehnicile moderne de analiza biochimica.
7.Utilizarea determinarilor enzimatice in scopul precizarii diagnosticului.
8.Investigarea metabolismelor: glucidic, lipidic, proteic, mineral, hormonal si corelarea
parametrilor biochimici cu situatiile patologice corespunzatoare.

Conţinutul cursului – Programa analitic
Capitolul 1 Metabolism energetic.
Capitolul 2 Metabolismul glucidic.
Capitolul 3 Metabolismul lipidic.
Capitolul 4 Metabolismul aminoacizilor.
Capitolul 5 Metabolismul proteinelor.
Capitolul 6 Metabolismul nucleotidelor.
SUBCAPITOLE:
1. Termodinamicã chimicã. Reacţii de oxidoreducere. Cuplarea reactiilor endergonice cu cele exergonice.
2. Sinteza ATP. Lantul transportor de electroni si fosforilarea oxidativa.
Radicali liberi ai oxigenului. Fagocitoza.
3. Digestia si absorbţia glucidelor.
4. Glicoliză: etape, reglare, bilant energetic
5. Decarboxilarea acidului piruvic. Ciclul Krebs. Calea pentozofosfaţilor.
6. Calea acidului glucuronic. Gluconeogeneza
7. Metabolismul fructozei şi galactozei. Metabolismul glicogenului
8. Digestia şi absorbţia lipidelor. Degradarea acizilor grasi prin -oxidare
9. Biosinteza acizilor graşi. Metabolismul trigliceridelor.
10. Metabolismul colesterolului. Metabolismul corpilor cetonici. Reglarea cetogenezei.

28 ore
4h
10h
8h
2h
2h
2h

2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

11. Metabolismul lipoproteinelor plasmatice Eicosanoizi, prostaglandine, leucotriene, tromboxani: biosinteza, rol
12. Digestia si absorbtia proteinelor. Degradarea intracelulară a proteinelor.
13. Ciclul ureogenetic. Biosinteza şi degradarea hemului. Izoenzimele hemoxigenazei .
14. Biosinteza nucleotidelor pirimidinice. Biosinteza nucleotidelor purinice
Catabolismul nucleotidelor.

2h
2h
2h
2h

28 ore
Conţinutul laboratorului – Programa analitic
1. Compusi minerali. Dozarea calciului, magneziului, fosforului, clorul, cuprului si a fierului in ser.
2h
2. Glucide. Reacţii de identificare a monozaharidelor, dizaharidelor si polizaharidelor. Dozarea glucozei in ser
2h
3. Dozarea proteinelor totale serice. Electroforeza proteinelor serice. Teste de disproteinemie. Dozarea fibrinogenul
2h
in plasma.
5. Enzime plasmatice.Dozarea transaminazelor serice (AST si ALT).
2h
6. Dozarea fosfatazelor serice (alcalină si acidă).
2h
2h
7. Dozarea -glutamil transpeptidazei, creatin fosfokinazei, lactat dehidrogenazei
8. Lipide. Dozarea lipidelor totale in ser.
2h
9. Dozarea colesterolului si a triacilglicerolilor.
2h
10.Seminar metabolism glucidic si lipidic.
2h
11.Dozarea bilirubinei si ureei in ser
2h
12.Dozarea acidului uric si a creatininei in ser
2h
12.Examenul fizico-chimic al urinei. Componente urinare cu semnificaţie patologice.
2h
13.Refaceri de lucrari.
2h
14.Colocviu.
2h
Bibliografie minimal
1.Moldoveanu E., Curs de biochimie medicală,2000
2. Moldoveanu E., Dicţionar de biochimie şi biologie moleculară,2001
3.Moldoveanu E., Biochimie medicală:lucrări practice, 2001
4 Moldoveanu E., Biochimie medicală ,2003.
5. Moldoveanu E., Biochimie medicale- curs ,ed.a3-a, 2004
6.Moldoveanu E., Biochimie medicală:lucrări practice,2004
7. Moldoveanu E., Curs de biochimie medicală, Editura Universităţii “Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2010
8. Moldoveanu E., Marta Daciana, Biochimie Medicală-Lucrări practice pentru studenţi, Editura Universităţii “Titu Maiorescu”,
Bucureşti, 2010
9.Rusu E., Studii biochimice şi genetice moleculare asupra speciei candida Albicans,2011
10. Harper's Biochemisty 28th ed, Ed. Appleton & Lange, 2006
11. Marks’ Basic Medical Biochemistry third ed, Smith C, Marks AD, Lieberman M, Lipincott Williams&Wilkins, 2008
12.Biochemistry, H. Devlin Ed.John Wiley & Sons, 2002
13. Biochemistry , L. Stryer, W.H. Freeman and company, New York 1995
14. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul secţiunii e-learning a site-ului www.utm.ro
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Determinarea compozitiei, structurii si a proprietatilor fizico-chimie a unor compusi chimici (glucide, lipide, proteine,
aminoacizi); utilizarea aparaturii şi tehnicii necesare analizei probelor biologice (prelevarea, prelucrarea şi dozarea unor
compuşi organici) conform criteriilor de calitate ale analizelor de laborator; efectuarea dozărilor celor mai importanti
parametrii sanguini (calcemie, glicemie, sideremie, transaminaze, etc) precum si interpretarea rezulatelor permit dobîndirea
unor competenţe necesare desfăşurării activităţii practice în laboratorul clinic.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Expunerea interactiva a materialului conform programei analitice, utilizand
Curs
retroproiectorul, tabla, calculatorul.
Laborator
Aplicatii practice si teoretice.
Standard minim de performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice

- pentru admiterea la examenul practic studentul trebuie sa efectueze toate lucrarile practice
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
60%
20%
20%
-

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E
Lucrare scrisă descriptivă şi test grilă (5 subiecte teoretice si 6 teste grila).
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 expunerea a 3 din 5 subiecte si 2 teste grila
 expunerea a 5 subiecte si 6 teste grila

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Prof. Univ. Moldoveanu Elena

Şef Departament,
Conf. Univ. Dr. Manole Cojocaru

Titular de curs,
Prof. Univ. Moldoveanu Elena

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
Conf. Univ. Dr. Tanase Cristiana

Data avizării în departament

ŞefĂlucr riĂdr.ĂRusu Elena
ŞefĂlucr riĂdrd.ĂCatalinĂGabriela

29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor Preclinice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicin

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

BIOFIZICA SI FIZICA MEDICALA
Sef Lucrari dr. Burducea Gabriela

CS II Dr. Petrescu Camelia (p.o.)

CS II Dr. Petrescu Camelia (p.o.)
Sef Lucrari dr. Burducea Gabriela
Asist. Univ. Cojoaca Marian Emanuel

Codul disciplinei

M.1.0100.06

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

2

DF

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

4

din care ore de curs:

2

Total ore din planul de învăţământ

56

din care ore de curs:

28

Total ore pe semestru

112

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E2
4

2
28
56
ore
4
4
0
0
0
8
8
12
16
0
0
0
4
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Biofizică şi fizică medicală
Cognitive: Cunoasterea notiunilor fundamentale si a principiilor fizice necesare
intelegerii structurii si functionarii corpului uman, a efectelor unor factori fizici asupra
omului, a proceselor fizice care stau la baza aparaturii folosite in diagnostic, preventie
si tratament.
Abilitati: Manualitate, precizie, acuratete in utilizarea unor tehnici si metode fizice
necesare in cercetare, diagnostic si tratament.

CompetenţeleĂtransversale

Competente transversale „softĂskills”:Ă
Competente pe rol: Executarea responsabila a L.P. de biofizica de catre studenti în
conditii de autonomie restrinsa si familiarizarea acestora cu activitati specifice muncii
în echipa.
Competente de dezvoltare personala si profesionala:
- Constientizarea nevoii de formare continua; utilizarea eficienta a resurselor si
tehnicilor de invatare pentru dezvoltarea personala si profesionala;
- Realizarea unui plan de dezvoltare personala, prin utilizarea eficienta a surselor si
resurselor de comunicare si formare profesionala (internet, baze de date, cursuri ) etc.
Biofizica si Fizica Medicala, domenii cu o mare desfăşurare teoretica si practica, au
menirea sa asigure formarea unei gindiri stiintifice pentru medicul sau cercetatorul
dintr-o „future digital society”.

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Asigurarea cunostintelor referitoare la:
- studierea fenomenelor si a structurilor biologice cu ajutorul principiilor si al metodelor
fizice, precum si efectele biologice ale factorilor fizici din mediul ambiant;
- variatia unei marimi fizice, indiferent de natura ei (mecanica, electrica, termica,
electromagnetica, fotonica etc.), ca rezultat al activitatii metabolice celulare, tisulare
sau a intregului organism;
- raspunsul oricarui sistem (celula, tesut, organ sau organism intreg) sub forma de
semnal fizic, parametru fizic masurabil, in urma interactiei cu un factor fizic sau
chimic (stimuli de natura mecanica, termica, acustica sau electrica; radiatii: fotonii din
VIS, RX, , radiatii nucleare, microunde, etc.; stimuli exogeni sau endogeni de natura
chimica).

Conţinutul cursului – Programa analitic
28 ore
Curs nr. 1: Introducere: obiectul si definitia biofizicii, relatiile cu alte stiinte, rolul ei in medicina moderna si
perspective, tematica si abordare, principalele capitole. Elemente de biomecanica: biomecanica solidului rigid:
cinematica orientarii si cinematica umana; dinamica: masurarea fortelor si a capacitatii functionale de miscare,
2h
activitatea musculara dinamica; statica: stari de echilibru, pirghii si scripeti; axele biomecanice ale articulatiilor,
cupluri si lanturi motorii.
Curs nr. 2: Bioreologie - Caracterizarea reologica a solidelor si a lichidelor; corpuri elastice; corpuri plastice;
corpuri viscoase; numarul lui Reynolds; bioreologia corpurilor reale : corpuri visco - elastice, lichide Maxwell, corpuri
2h
plasto - visco - elastice; lichide newtoniene : legea de continuitate si legea Hagen - Poiseuille; legea lui Bernoulli;
reologia singelui si metode clinice.
Curs nr. 3: Elemente de termodinamica biologica: notiuni fundamentale: sisteme termodinamice, parametri de
stare, stari si procese termodinamice, clasificarea proceselor termodinamice; procese de neechilibru, stari
stationare. Postulatele termodinamicii si primul principiu al termodinamicii. Sursele de energie si circuitul
2h
energiei in biosfera, fotosinteza si fosforilarea oxidativa.. Principiul al doilea al termodinamicii si sisteme
biologice - sisteme termodinamice deschise; procese ireversibile, stari stationare in sistemele biologice;
aplicarea termodinamicii formale in procesele biochimice.
Curs nr. 4: Elemente de biofizica moleculara: Apa, diversitate structurala si proprietati fizice; apa grea si apa
tritiata; modele in functie de starea de agragare; legatura de hidrogen si interactia hidrofoba; modificarea structurii
2h
moleculare a apei in prezenta solvitilor; rolul apei in biosisteme; apa libera si apa structurata; metode nedestructive
pentru studierea apei din biosisteme.
Curs nr. 5: Fenomene moleculare la nivelul interfetelor: Fenomene de transport in faza lichida: difuzia si legile
lui Fick, difuzia din punct de vedere cinetico - molecular; difuzia prin membrane artificiale, rinichiul artificial; osmoza
2h
si presiunea osmotica; fenomenul Starling: ultrafiltrarea si reabsorbtia; rolul presiunii osmotice in diverse fenomnene
fiziologice si patologice.
Curs nr. 6: Elemente de biofizica celulara: Membrane celulare: aspecte generale aspura structurii si functiilor
2h

membranelor; membrane inter- si intra citoplasmatice; functiile membranelor biologice; compozitia si distributia
sarcinilor electrice pe interfetele membranare; modele ale structurii membranelor biologice; modele de membrane
artificiale.
Curs nr. 7: Fenomene de transport prin membranele biogice: Echilibru de membrana; fenomene de transport
prin membranele intra- si intercitoplasmatice: mecanisme de transport pasiv: difuzia simpla, difuzia neelectrolitilor,
2h
difuzia facilitata; transportul apei prin acvaporine; transport activ: caracteristici, modele; pompe ionice; transportul
prin vezicule, rolul jonctiunilor celulare in transportul prin membrane; implicatii medicale.
Curs nr. 8: Bioelectrogeneza si excitabilitatea: Bioelectrogeneza celulara: potential de repaus, caracteristici;
potential de actiune, caracteristici, mecanisme ionice; propagarea potentialului de actiune; ciclul de excitabilitate;
2h
fenomene care insotesc potentialul de actiune. Notiuni de bioexcitabilitate: legile excitabilitatii; curenti electrici,
impulsuri excitatoare. Bioelectrogeneza globala.
Curs nr. 9: Biofizica mionului - contractia musculara: Structura moleculara si ultrastructura fibrelor striate;
legatura mioneuronala; mecanismul contractiei musculare : manifestari electrice; biofizica jonctiunii neuromusculare;
2h
mecanisme ionice; aspecte biofizice ale contractiei musculare: cuplajul excitatie - contractie; manifestari fizice care
insotesc contractia musculara; biofizica fibrelor musculare netede; proteine elastice musculare.
Curs nr. 10: Elemente de neurobiofizica si biocibernetica: Fenomenologia functionarii neuronului: sinapsa:
caracteristici structurale; sinapsa in repaus si in actiune; neurotransmitatori - sinapsa chimica; transmisia
electrotonica a excitatiei - sinapsa electrica. Elemente de biocibernetica: transmiterea informatiei, sisteme
2h
cibernetice de transmiterea informatiei, legatura inverse; negativa; neuronul - sistem de transmitere a informatiei;
retele neuronale, modele cibernetice si tipuri de retele neuronale; mecanismele activitatii nervoase in procesele de
invatare si memorizare, compartimentarea ierarhizata a memoriei.
Curs nr. 11: Elemente de biofizica sistemelor complexe : Analizorul optic: Ochiul, instrument optic centrat;
aspecte biofizice ale receptiei vizuale; celulele fotoreceptoare: conurile si bastonasele; sensibilitatea spectrala a
ochiului; mecanismele vederii fotopice, mezopice si scotopice; vederea univarianta si trivarianta; perceptia fotonica
2h
retiniana, prelucrarea semnalelor: codarea si transmiterea informatiei vizuale; activitatea electrica a analizorului
vizual; proteze oculare.
Curs nr. 12: Bioacustica si analizorul auditiv: Analizorul auditiv: explorari functionale auditive; mecanismele
biofizice ale receptiei auditive: procese biomecanice cohleare, modelare; activitatea electrica a urechii interne:
potentiale electrice si potentiale permanente; protezare. Ultrasunetele: producere, proprietati fizice, mecanism de
2h
actiune, efecte biologice; utilizarea in medicina si biologie: aplicatii paramedicale si terapeutice; utilizarea
ultrasunetelor in diagnostic: principii generale ale tehnicii de ecou, tipuri de explorari ecografice; posibilitati si
domenii de aplicabilitate.
Curs nr. 13: Elemente de biofizica radiatiilor electromagnetice neionizante: Clasificarea radiatiilor
electromagnetice neionizante; procese fizice induse la interactia radiatiilor electromagnetice neionizante cu materia;
2h
legile fotochimiei; mecanismele si efectele biologice ale radiatiilor ultraviolete, vizibile, infrarosii, microundelor si a
radiatiilor radar; aplicatii paramedicale si medicale.
Curs nr. 14: Elemente de biofizica radiatiilor ionizante: clasificarea radiatiilor ionizante; proprietati, reactii
nucleare si izotopi radioactivi; interactia cu materia, dozimetrie, efecte biologice; radiosensibilitatea si radiorezistenta
2h
bioorganismelor; elemente de radioprotectie; aplicatii paramedicale si medicale in regim static si dinamic; aplicatii
terapeutice - radiodiagnostic - imagistica medicala si radioterapie; noi instrumente chirurgicale, perspective.
Conţinutul laboratorului– Programa analitic
28 ore
L.P. nr. 1: Prelucrarea statistica si grafica a datelor de laborator: Elemente de calculul erorilor. Prelucrarea
2h
grafica a datelor de laborator.
I. Metode fizice pentru studiul fenomenelor moleculare:
L.P. nr. 2: Metoda stalagmometrica pentru masurarea coeficientului de tensiune superficiala dinamica al lichidelor.
2h
Determinarea coeficientului de viscozitate cu viscozimetrul Ostwald.
L.P. nr.3. Separarea componentelor dintr-un amestec prin metoda cromatrografica.
2h
II. Metode electrice si electronice utilizate in medicina si biologie:
L.P. nr. 4: Studiul osciloscopului catodic; Prelucrarea semnalelor electrice.
2h
L.P. nr. 5: Studiul transportului pasiv prin membrane cu montaje tip punte electrica.
2h
L.P. nr. 6: Modele electrice ale membranelor biologice. Trasarea caracteristicii tensiune – intensitate.
2h
III. Metode optice utilizate in biologie si medicina:
L.P. nr. 7: Microscopie optica: reglarea aparatului si punerea la punct a imaginii. Determinarea diametrului
2h
hematiilor.
L.P. nr. 8: Determinarea concentratiei solutiilor prin metoda refractometrica.
2h
L.P. nr. 9: Determinarea concentratiei solutiilor optic active prin metoda polarimetrica
2h

L.P. nr. 10: Metode spectrofotometrice pentru trasarea curbelor de absorbtie ale unor compusi de interes biologie.
L.P. nr. 11: Metode colorimetrice pentru determinarea concentratiei solutiilor de interes biologic.
L.P. nr. 12: Metoda focometrica utilizata in modelarea ochiului normal si a defectelor geometrice de vedere.
IV. Metode fizice pentru studiul radiatiilor ionizante:
L.P. nr. 13: Studierea legii de atenuare a radiatiilor cu ajutorul numaratorului de particule cu fotomultiplicator cu
scintilatie. Protectia fizica impotriva radiatiilor ionizante; eficienta ecranelor.
L.P. nr. 14: Examen practic
BibliografieĂminimal

2h
2h
2h
2h
2h

1. Florina Opris, 2008, Compendiu de Biofizica si Fizica Medicala, Ed. Printech, Bucuresti, 301, ISBN 978-973-718491-7;
2. Florina Opris, 2007, Biofizica si Fizica Medicala - Lucrari practice, editia a treia revizuita, Ed. Printech, Bucuresti,
ISBN 978-973-718-787-1
3. Florina Opris, 2006, Compendiu de Biofizica si Fizica Medicala, Ed. Printech, Bucuresti, ISBN 973-718-491-2; 978973-718-491-7
4. Florina Opris 2004, Elemente de Biofizica si Fizica Medicala, vol 1, editia a doua revizuita, Ed. Printech, Bucuresti,
246, ISBN 973-718-121-2, ISBN 973-718-122-0
5. Florina Opris 2004, Elemente de Biofizica si Fizica Medicala, vol. 2, editia a doua revizuita, Ed. Printech, Bucuresti,
242, ISBN 973-718-121-2, ISBN 973-718-123-9
6. Florina Opris, 2002, Elemente de Biofizica si Fizica Medicala, Ed. Printech, Bucuresti, 419, ISBN 973-652-685-2
7. Florina Opris, Biofizica, Teste cu raspunsuri si indicatii, Ed. Rotech. Pro., Bucuresti, 2000
8. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul secţiunii e-learning a site-ului www.utm.ro
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Studiul mecanismelor intrinseci structurale şi funcţionale caracteristice materiei vii, obiectul de studiul al disciplinelor
preclinice, reprezintă fundaţia înţelegerii cunoştinţelor ce vor fi dobândite în stagiile clinice, permiţând dezvoltarea de
laboratoare de cercetare şi clinice, rezultând o bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii. Programa analitică a disciplinei
determină pregătirea unor medici profesionişti care vor deservi cetăţeni/pacienţi europeni cu drepturi egale şi nevoi în
creştere.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Curs
Cursuri interactive, prezentate in Power Point; filme stiintifice
Se lucreaza in echipa de cite 2 - 3 studenti pe aparat, fiecare student studiaza
Laborator
protocolul lucrarii din cartea de L.P.
StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - barem minimĂ deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice pentruĂaĂfiĂadmisĂlaĂverificareaĂfinal : efectuarea tuturor L.P.
Cadrul Didactic le explica studentilor principiul metodei, le prezinta aparatul si modul de lucru, fiecare student face masurarile
pentru respectiva lucrare, la care trebuie sa intocmeasca un referat, mini-lucrare stiintifica, in ideea de a-si insusi limbajul de
specialitate, de a se familiariza cu genul de redactarea stiintifica, concisa si la obiect si cu prelucrarea datelor de laborator
(statistica / grafica).
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
60%
20%
10%
10%
-

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen referate
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final ,
- examen scris;
- examen practic individual cu bilete.
Cerinţe minime pentru nota 5
(sau cum se acordă nota 5)
 promovarea examenului practic



Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)
note 9 – 10 la examenulĂpractic,Ălucr riĂdeĂ



minimum jumatate din raspunsuri corecte la
examenul scris



control, referate
90% raspunsuri corecte la examenul scris

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Sef. Lucrari dr. Burducea Gabriela

Şef Departament,
Conf.univ.Dr. Manole Cojocaru
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,

Titular de curs,

CS II Dr. Petrescu Camelia
Sef Lucrari Dr. Burducea Gabriela

CS II Dr. Petrescu Camelia
Asist. Univ. Cojoaca Marian Emanuel
Data avizării în departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor Medico-Chirurgicale si Profilactice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicina

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

Etica medicala
ŞefĂlucr riĂDr.ĂBudişteanuĂMagdalena

ŞefĂlucr riĂDr.ĂBudişteanu Magdalena

-

Codul disciplinei

M.1.0100.08

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

1

DC

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

2

din care ore de curs:

1

Total ore din planul de învăţământ

14

din care ore de curs:

14

Total ore pe semestru

56

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi: …

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E1
2

0
0
42
ore
8
10
10
0
0
0
0
0
12
0
0
0
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

CompetenţeleĂtransversale

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

ETICA MEDICALA
 Să cunoască terminologia utilizată în Etica medicală;
 Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din Etica
medicală;
 Să înţeleagă importanţa studiilor de caz în judecata morală;
 Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor situaţii cu
semnificaţie etică;
 Să își însușească abilităţi de raţionare, analiză şi evaluare a unor situaţii
dilematice din punct de vedere etic;
 Să adopte o strategie generală de evaluare pe baza argumentelor pro şi
contra;
 Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a instrumentelor gândirii morale în
practica medicala;
 Să demonstreze abilităţi de identificare, evaluare şi construcţie/deconstrucţie
a soluţiilor unor dileme de etica medicala;
 Să identifice și să aleagă metodele optime de soluţionare a problemelor de
etică medicală.
 Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin
antrenarea abilităţilor de gândire critică;
 Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor
articole şi studii de specialitate;
 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele
integrării în învăţământul european
1. Sa inteleaga si sa-si insuseasca conceptul de Etica Medicala , bazat pe abilitati si
metodologii aferente de educatie
2. Sa dobandeasca informatii si cunostinte corecte cu privire la etica, morala si
deontologia medicala
3. Sa discute si sa impartaseasca propriile atitudini si valori cu privire la profesia de
medic in cooncordanta cu valorile eticii si deontologiei medicale
4. Sa dezvolte abilitati de comunicare si lucru in echipa in vederea comunicarii
5. Sa dobandeasca cunostintee de baza privind cadrul legislativ din Romania si UE
care reglementeaza etica si deontologia medicala
CUNOASTERE , INTELEGERE, EXPLICAREA SI INTERPRETARE
 Dezvoltarea si asimilarea cunostintelor referitoare la etica, morala si
deontologia medicala
 Realizarea dimensiunilor corelative in analiza pacientului prin perspeciva
eticii si deontologiei medicale
 Dezvoltarea capacitatii de analiza si sinteza , intelegere a si
aprofundarea a legislatiei , respectand principiile fundamentale si
capacitatea de a avea un comportament etic si deontologic
 Dezvoltarea capacitatii de a transpune in practica curenta cunostintele
referitoare la etica medicala
INSTRUMENTAL APLICATIVE
 Aplicarea cunostintelor acumulate in practica medicala
 Dezvoltarea abilitatilor in comunicare
 Aplicarea principiilor de actiune ale personalului medical in stransa
corelatie cu drepturile fundamentale ale pacientului
ATITUDINALE

 Responsabilizarea pentru aplicarea şi promovarea legislatiei
nationale si internationale
 Formarea vigilenţei pentru recunoaştere precoce şi raportarea
cazurilor de incalcare a drepturilor pacientului
 Formarea atitudinii morale, etice şi empatice faţă de pacienţi
 Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu
 Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in
activitatile colective

 Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente
 Dezvoltarea profesională proprie
Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice
Conţinutul cursului – Programa analitic
1. Etica medicala –generalitati, concepte
2. Etica , morala, deontologie medicala
- consimtamantul la tratamentul medical
- principialism
- secretul profesional in practica medicala
- raspundere
3. Decizii etice
4. Etica cercetarii stiintifice ; cercetarea stiintifica pe subiecti umani
5. Calitatea vietii pacientului ; Etica comunicarii diagnosticelor grave
6. Elemente de etica in medicina reproductiva
7. Etica sfarsitului vietii; Eutanasia
ConţinutulĂlaboratorului– ProgramaĂanalitic Ă
BibliografieĂminimal
1. Note de curs
2. Codul de etica si deontologie medicala
3. Legea nr. 46- Legea drepturilor pacientului
4. Legea sanatatii mintale
5. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul secţiunii e-learning a site-ului www.utm.ro

14 ore
2h

2h

2h
2h
2h
2h
2h
- ore

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Programa analitică a disciplinei a fost elaborată conform codului deontologiei medicale a Colegiului Medicilor din România
din martie 2012, Declaraţia de la Helsinki şi ghid OMS.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Transmiterea informatiilor, respectiv explicarea acestora folosind mod de prezentare in
Curs
format Power Point ; exercitii interactive : prezentari si studiu de caz
Laborator
Standard minimĂdeĂperformanţ Ă- baremĂminimĂdeĂactivit ţiĂce trebuiesc efectuate de c tre student pentru a fi admis
laĂverificareaĂfinal
- aplicarea cunostintelor teoretice dobandite la curs;
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
- testarea continuă pe parcursul semestrului

Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
20%
- testarea continuă pe parcursul semestrului
10%
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
10%
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , Examen (lucrare scrisa tip grila)
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 parcurgerea testarilor periodice prin lucrari de
 completarea corecta a tuturor cerintelor de la
La stabilirea notei finale se iau în considerare




control cu raspunsuri finale corecte
obtinerea unor scoruri de tip satisfacator in cursul
acestor testari pe parcursul semestrului
completarea corecta a unor subiecte la examenul
final



examenul final
participarea cu succes la toate testările şi
elaborarea de referate/eseuri/traduceri

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
ŞefĂlucr riĂDr.ĂBudişteanuĂMagdalena

Şef Departament,
Conf.Univ. M n stireanuĂDan

Titular de curs,
ŞefĂlucr riĂDr.ĂBudişteanuĂMagdalena

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
-

Data avizării în departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor Preclinice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicin

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

Fiziologie
Conf.univ.Dr. Liviu Chiriac

Conf.univ.Dr. Liviu Chiriac

Sef Lucrari Drd. Cristescu Cristina Daniela
As.Ăuniv.ĂRoşulescuĂR zvan
As.Ăuniv.ĂChiţimiaĂLaurenţiu

Codul disciplinei

M.1.0102.03

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

2

DF

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

4

din care ore de curs:

2

Total ore din planul de învăţământ

56

din care ore de curs:

28

Total ore pe semestru

140

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi: …

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E2
5

2
28
84
Ore
18
10
5
4
10
0
5
10
10
0
0
10
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

CompetenţeleĂtransversale

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Fiziologie
A. Utile în dezvoltarea ulterioară ca student:
1.Noţiunile generale predate prin cursul de Fiziologie:
- permit înţelegerea funcţionării organismului ca un tot unitar şi a poziţiona în
economia generală a organismului, locul şi importanţa funcţiei normale a aparatului
cardiovascular şi a perturbărilor acestuia.
2.Tematica lucrărilor poractice de Fiziologie permite cunoaşterea limitelor de variaţie a
valorilor normale, ale unor investigaţii de laborator şi paraclinice, noţiuni necesare
studenţilor în anii următori, pentru însuşirea modului în care se stabileşte diagnosticul
pozitiv şi cel diferenţial al unei boli.
B. Pentru activitatea profesională ca medic practician:
1.Prin însuşirea unor noţiuni de curs şi lucrări practice la disciplina Fiziologie, viitorul
furnizor de servicii medicale, ca urmare a cunoaşterii normalului poate:
- aprecia starea de sănătate a organismului şi a lua o decizie adecvată în a furniza
serviciul medical care se impune a fi efectuat sau care va fi declinat altor specialişti din
cauza stării de sănătate
- realiza că prin efectuarea de calitate, cât mai aproape de fiziologic a serviciului
medical care se impune, contribuie la realizarea unei profilaxii secundare, prevenind
apariţia altor boli de ordin sistemic, care nu sunt complicaţie a suferinţei pentru care se
solicită actul medical.
pun baza nivelului minim de cunoştinţe necesar înţelegerii şi însuşirii tematicii
disciplinelor din anii următori de studiu, precum: imunologia, patologia generală,
farmacologia, anatomia patologică, semiologia medicală, medicina internă, chirurgia,
etc.
- fiziologia si explorarea sistemului cardiovascular si respirator

- cunoasterea functiei diverselor organe si sisteme, a interrelatiilor acestora
- cunostinte despre fiziologia organelor vitale ca si baza pentru intelegerea
fiziopatologiei si nursingului deprinderea cu terminologia folosita in sistemul sanitar

Conţinutul cursului – Programa analitic
28 ore
1 - FENOMENE ELECTRICE ALE CELULEI MIOCARDICE. Sisteme de transport membranar la nivelul celulelor
2h
miocardice. Potentialul de repaus si actiune la fibrele miocardice cu raspuns rapid si lent. Modalitati de evaluare a
fenomenelor electrice celulare.
2 - FENOMENE ELECTRICE ALE INIMII CA ÎNTREG. Excitabilitatea, automatismul si conductibilitatea miocardica.
2h
Evaluarea fenomenelor electrice ale inimii.
3 - FENOMENE MECANICE ALE CELULEI MIOCARDICE. Organizarea structurala a aparatului contractil al celulei
miocardice. Mecanismul contractiei miocardice. Cuplul electro-contractil la nivelul celulei miocardice. Evaluarea
2h
fenomenelor mecanice ale fibrei miocardice izolate.
4 - FENOMENE MECANICE ALE INIMII CA ÎNTREG. Ciclul cardiac. Interrelatia volum-presiune pe parcursul
ciclului cardiac. Determinantii performantei cardiace, caracterizarea functiei ventriculare sistolice a diastolice.
2h
Debitul cardiac si determinarea lui.
5 - METODE DE EVALUARE A FENOMENELOR MECANICE ALE INIMII. Mecanocardiogramele (carotidograma,
2h
jugulograma, apexocardiograma, fonocardiograma), cateterismul cardiac, ecocardiografia si ecografia Doppler.
6 - METABOLISMUL MIOCARDIC SI FIZIOLOGIA CIRCULATIEI CORONARIANE. Anatomia functionala a
circulatiei coronariene. Consumul miocardic de O2. Fluxul sanguin coronarian si rezistenta coronariana. Reglarea
2h
rezistentei coronariene. Particularitati ale metabolismului miocardic si modificari ale acestuia legate de alterarea
fluxului sanguin coronarian: ischemia, reperfuzia, preconditionarea miocardica, miocardul hibernanat.
7 - REGLAREA ACTIVITATII CARDIACE. Reglarea intrinseca a activitatii cardiace. Receptorii cardiovasculari si
centrii nervosi implicati în reglarea activitatii cardiace. Efectele sistemului nervos vegetativ asupra activitatii
2h
cardiace. Reglarea umorala a activitatii cardiace.
8 - FIZIOLOGIA CIRCULATIEI SISTEMICE (1). Notiuni de hemodinamica: interrelatiile dintre viteza, flux si presiune.
2h
Circulatia capilara. Fortele care controleaza schimburile dintre sânge si lichidul interstitial.
9 - FIZIOLOGIA CIRCULATIEI SISTEMICE (2). Circulatia arteriala: Anatomia functionala si proprietatile a pretelui
arterial. Presiunea arteriala, pulsul arterial. Circulatia venoasa: caracteristicile functionale ale venelor, factorii care
2h
asigura circulatia venoasa, interrelatia dintre presiunea venoasa si debitul cardiac.

10 - REGLAREA CIRCULATIEI SISTEMICE. Reglarea intrinseca a circulatiei. Receptorii cardiovasculari si centrii
nervosi implicati în reglarea circulatiei. Efectele sistemului nervos vegetativ asupra circulatiei. Reglarea
2h
umorala a circulatiei.
11 - ANATOMIA FUNCTIONALA A PLAMANULUI Dezvoltarea plamânului. Rolul surfactantului.
2h
12 - MECANICA RESPIRATIEI. Volumele pulmonare. Lucrul mecanic respirator.
2h
13 - Circulatia pulmonara. Raportul ventilatie - perfuzie. Difuziunea alveolo-capilara.
2h
14 - Controlul neuro-chimic al respiratiei. Respiratia în efort, hipo- si hiperbarism.
2h
Conţinutul laboratorului – Programa analitic
28 ore
1. Geneza şi principii de înregistrare a electrocardiogramei. Software demonstrativ - geneza ECG. Animaţie:
conductanţe în timpul potenţialului de acţiune. Animaţie: celula excitabilă.* Animaţie: unda de depolarizare
2h
(geneza ECG).
2. Principiile de interpretarea a electrocardiogramei.
2h
3. Interpretarea ECG, prezentare de trasee electrocardiografice. Analiza de trasee electrocardiografice.
2h
4. Experimente pe sistem cardiovascular şi respirator de broască. Anatomia funcţională de broască.
2h
5. Ecocardiografia şi ecografia Doppler în evaluarea funcţiei cardiace.
2h
6. Testarea cunoştiinţelor acumulate I (din tematica de curs şi lucrări practice).
2h
7. Măsurarea neinvazivă presiunii arteriale - metoda palpatorie, ascultatorie, oscilometrică şi prin ecografie Doppler.
2h
Pulsul arterial.
8. Probele de efort în evaluarea cardiovasculară.
2h
9. Experienţe pe cord virtual de şobolan. Înregistrarea fenomenelor electrice şi mecanice ale fibrei miocardice
2h
izolate de cobai.
10.
Mecanogramele (carotidograma, jugulograma, apexocardiograma, fonocardiograma) în evaluarea
2h
cardiovasculară.
11.
Cateterismul cardiac
2h
12.
Explorarea ventilatiei pulmonare (I). Inregistrare spirograme.
2h
13.
Explorarea ventilatiei pulmonare (II). Citire spirograme. Curbe flux-volum.
2h
14.
Verificare practică.
2h
Bibliografie minimal
1. Cursul predat
2. I. Haulică - Fiziologie umană, Ediţia a III-a, Editura Medicală, 2007
3. Guyton & Hall - Tratat de Fiziologie a omului, ediţia a 11-a, Editura Medicală Callisto, 2007
4. Guyton’s Textbook of Medical Physiology, ed. 11, 2005
5. Manual lucrări practice
6. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul secţiunii e-learning a site-ului www.utm.ro
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Studiul mecanismelor intrinseci structurale şi funcţionale caracteristice materiei reprezintă fundaţia înţelegerii cunoştinţelor ce
vor fi dobândite în stagiile clinice, permiţând dezvoltarea de laboratoare de cercetare şi clinice, rezultând o bună inserţie a
absolvenţilor pe piaţa muncii. Programa analitică a disciplinei determină pregătirea unor medici profesionişti care vor deservi
cetăţeni/pacienţi europeni cu drepturi egale şi nevoi în creştere
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Curs
Expunere libera si interactiva in sistem de proiectie computerizata (Power Point)
Lucrari practice realizate de cadrul didactic, lucrari practice realizare direct de studenti
Laborator
dupa ce au fost realizate de cadrul didactic
StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice pentruĂaĂfiĂadmisĂlaĂverificareaĂfinal
Formarea unor deprinderi legate de activitatea de laborator: realizarea unor analize biochimice, realizarea unor demonstratii
ale unor functii vitale, intelegerea principalelor mecanisme ale functionarii organismului sub forma unor completarii practice,
demonstrative, aduse aspectelor teoretice prezentate la curs

Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
50%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
35%
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
10%
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi Frecventa si conduita la activitati
5%
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E/V. lucrare scrisă test grilă şi examinare orală
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 Notiuni de baza care sa demonstreze parcurgerea
 Insusirea temeinica a materiei
materiei
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Conf.univ. Dr. Liviu Chiriac
Titular de curs,
Conf.univ. Dr. Liviu Chiriac

Şef Departament,
Conf.univ.dr. Manole Cojocaru
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,

Sef Lucrari Drd. Cristescu Cristina Daniela
As. univ.ĂRoşulescuĂR zvan
As. univ.ĂChiţimiaĂLaurenţiu
Data avizării în departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor Preclinice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicina

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

Genetica medicala
Conf. univ. Dr. Adrian Secureanu

ŞefĂdeĂlucrari Dr. Radu Stefanescu

Conf. univ. Dr.ĂAdrianĂSecureanu,ĂşefĂdeĂlucrari dr. Radu Stefanescu

Codul disciplinei

M.1.0100.05

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

1

DF

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

4

din care ore de curs:

2

Total ore din planul de învăţământ

56

din care ore de curs:

28

Total ore pe semestru

140

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi: …

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E1
5

2
28
84
ore
8
9
9
5
5
0
10
0
26
0
0
10
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Genetica medicala
Utilizarea corecta a notiunilor din domeniul eredităţii umane.
Intelegerea modului de reglare a transmiterii informaţiei genetice în diviziunile celulare
– mitoza si meioza.
Abordarea interdisciplinara a sindroamelor genetice şi anomaliilor cromozomiale.

CompetenţeleĂtransversale

Capacitatea de analiza si sinteza
Capacitatea de organizare
Capacitatea de intelegere
Capacitatea de evaluare si autoevaluare
Capacitatea de a lucra in echipa
Capacitatea de a avea un comportament etic
Cunoaşterea mecanismelor eredităţii la om.
Inţelegerea implicaţiilor acestora în patologia cu transmitere ereditară.

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Evolutia genomului uman.
Utilizarea markerilor genetici în studiul populaţiei.
Expresia genei umane.
Ingineria genetica in terapia umana.

Conţinutul cursului – Programa analitic
28 ore
Tema 1. Ereditatea la om. Evolutia conceptului de ereditate. Suportul molecular al ereditatii. Structura acizilor
2h
nucleici
Tema 2. Ereditatea la om. Sinteza ADN la eucariote. Tipuri de ADN celular. AND nuclear: repetitiv, nerepetitiv,
2h
palindrom. Genomul mitochondrial
Tema 3. Ereditatea la om. Forme izomorfe de AND. Principiile analizei secventei AND. Descifrarea genomului
uman. Banca genomica si clonarea. Clonarea AND. Clonarea reproductive. Clonarea terapeutica. Sondele ADN.
2h
Hibridizarea ADN. Polimorfisml ADN. Aplicatiile cercetarii ADN.
Tema 4. Organizarea genomului la eucariote si la om. Cromozomii la om. Heterocromatina si eucromatina. Benzile
2h
cromozomiale. Cromozomii si fazele ciclului celular. Replicarea cromozomilor umani. Polimorfismul cromozomilor
umani. Evolutia genomului uman. Functiile cromozomilor
Tema 5. Conceptul de gena. Definirea genei. Genele la eucariote. Valoarea C. Structura discontinua a genei la
2h
eucariote. Caracterele genei in raport cu cromozomii si functii
Tema 6. Conceptul de gena. Evolutia genei. Gena mutant. Forme alternative de gene. Cronogenetica si autogeneza
2h
Tema 7. Fluxul informatiei genetice. Reglarea activitatii genelor. Codul genetic. Transferul informatiei. Sinteza si
reglarea sintezei tipurilor de ARN. Redundanta codului genetic. Sistemul modulator al expresiei informatiei genetice.
2h
Reglarea sintezei proteice
Tema 8. Expresia genei umane. Raport gena- caracter. Alelismul multiplu. Epistazia. Pleiotropia. Ereditatea
2h
poligenica-ereditatea matroclina. Sinteza genei si reglarea. Frecventa genelor, factori
Tema 9. Expresia genei umane. Elemente de inginerie genetic. Ingineria genetica in terapia umana. Amprentele
genetice. Sondele minisatelite mono-locus. Sondele si clonarea. Genele si diferentierea sexului. Expresia genelor in
2h
procesul de diferentiere
Tema 10. Analiza mendeliana a caracterelor normale si patologice la om. Legile mendeliene. Ereditatea autozomal
dominanta si recesive. Ereditatea gonozomica. Dominanta si recesivitatea autozomala si gonozomala genelor in
2h
patologia. Ereditatea multifactoriala a caracterelor metrice
Tema 11. Recombinarea aparatului genetic si variabilitatea. Recombinarea genomica. Crossing-over normal si
2h
patologic la om. Cartografierea cromozomilor umani
Tema 12. Variabilitatea prin mutatii. Mutatii natural. Mutatii induse . Factori mutageni. Omul si factorii mutageni.
Tipuri si nivele mutationale in aparatul genetic uman. Apoptoza celulara. Genetica si oncogeneza. Etiologia bolii
2h
canceroase
Tema 13. Teratogeneza si determinisml sexual. Fenocopiile. Factori si efecte teratogene. Mecanismele
2h
teratogenice. Efectele fenotipice. Sexul genetic si diferentierea aparatului gonadic. Sex ratio. Factori. Anomalii
Tema 14. Genetica populatiei. Structura genetica a populatiei. Legea Hardy- Weinberg. Reproducerea si efectele ei.
Genetica si evolutie. Imunoglobline umane. Markeri genetici in studiul populatiei. Factori care modifica echilibrul
2h
genetic al populatiei. Caractere fiziologice si molecule specifice active normale si patologice, in populatie. Reactii

farmacogenetice
Conţinutul laboratorului – Programa analitic
28. ore
Tema 1. Studiul meiozei la om.Metode de evidentiere. Fazele diviziunii meiotice. Importanta studiului diviziunii
2h
reductionale
Tema 2. Cromatina sexuala. Metode de evidentiere a cromatinei sexuale. Identificarea sexului genetic. Aplicatii in
2h
medicina. Corpusclul “F”.
Tema 3. Cariotipul uman normal. Tehnica culturii de limfocite pentru studiul cromozomilor umani. Intocmirea
2h
cariotipului uman. Criterii
Tema 4. Analiza benzilor cromozomice. Tipuri de benzi cromozomice. Metode de evidentiere. Importanta studiului
2h
benzilor cromozomice pentru patologia umana
Tema 5. Transmiterea mendeliana. Legile mendeliene. Monohibridarea. Dihribridarea. Poligenia. Caractere
2h
normale si patologice. Probleme
Tema 6. Sisteme genetice eritrocitare la om. Sistemul genetic AB, Hb, Rh. Probleme. Filiatia genetica
2h
Tema 7. Sisteme genetice plasmatice la om. Haptoglobinele, transferinele, secretor, gustator,
2h
MNSs. Determinarea fenotipurilor. Filiatia genetic. Probleme.
Tema 8. Aprecierea biometrica pe perioade ontogenetice. Puncte, diametre, indici cefalici si somatometrici. Tipuri
2h
constitutionale si implicatii medicale.
Tema 9. Analiza dermatoglifelor. Dermatoglife digitale, palmare. Dermatoglifoze si plioze in bolile genetice.
2h
Tema 10. Aberatiile cromozomice de structura. Tipuri de aberatii de structura. Mecanisme. Nomenclatura.
2h
Microscopie si demonstratii.
Tema 11. Mutatii genomice. Aneupolidia, poliploidia, mecanisme. Film, diapozitive, demonstratii.
2h
Tema 12. Ancheta familiala. Tehnica metodei. Intocmirea fisei genetice. Interpretare.
2h
Tema 13. Metoda arborelui genealogic. Tehnica. Semne conventionale. Interpretare.
2h
Tema 14. Consultatia genetica si sfat genetic. Organizarea serviciilor de consultatie genetica. Etapele. Sfatul
genetic. Metode moderne ale investigatiei genetice prenatale. Amniocenteza, ecografia, stabilirea sexului.
2h
Depistarea starii de homo si heterozigot in dis-metabolii. Populatia genetic. Legea Hardy- Weinberg. Frecventa
genelor in populatie. Demonstratii, probleme
Bibliografie minimal
1. M Isvoranu – Elemente de biologie si genetica umana. Ed Medicala, 1988
2. M Isvoranu- Genetica umana. Ed Didactica si pedagogica 1998
3. M Isvoranu, D Albu – Genetica umana. Ereditatea la om, vol I, Ed Info Medica, 1998
4. M Isvoranu, LC Bohiltea – Genetica umana, manal de lucrari practice, Ed Regis Grup. Colectia medicala, 2003
5. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul secţiunii e-learning a site-ului www.utm.ro
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Studiul mecanismelor intrinseci structurale şi funcţionale caracteristice materiei, reprezintă fundaţia înţelegerii cunoştinţelor
ce vor fi dobândite în stagiile clinice, permiţând dezvoltarea de laboratoare de cercetare şi clinice, rezultând o bună inserţie a
absolvenţilor pe piaţa muncii. Programa analitică a disciplinei determină pregătirea unor medici profesionişti care vor deservi
cetăţeni/pacienţi europeni cu drepturi egale şi nevoi în creştere
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Utilizarea laptopului
Curs
Prezentarea cursului in format PowerPoint
Utilizarea materialelor didactice specifice informative
Laborator
Prezentarea notiunilor de laborator in format PowerPoint cu exemplificari specifice
disciplinei
StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice pentruĂaĂfiĂadmisĂlaĂverificareaĂfinal
 Prezenta la toate laboratoarele din timpul semestrului
 Insusirea tuturor notiunilor predate la laborator
 Participare activa in timpul laboratorului

Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
60%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
20%
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
10%
- testarea continuă pe parcursul semestrului
10%
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E, lucrareĂscris Ădescriptiv ĂcareĂcuprindeĂ25ĂdeĂsubiecteĂgenĂ
intrebare cu raspunsuri scurte si concise.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 Raspuns corect la 10 subiecte
 Raspuns corect la minim 23 de subiecte
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Conf. univ. Dr. Adrian Secureanu
Titular de curs,
Sef de lucrari Radu Stefanescu

Şef Departament,
Conf univ.Dr. Manole Cojocaru
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
Conf. univ. Dr. Adrian Secureanu
Sef de lucrari Radu Stefanescu

Data avizării în departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor preclinice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicin

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Func ia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Func ia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Func ia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

Informatic Ămedical ĂşiĂbiostatistic Ă
Prof.univ. Dr. Pau Valentin

Prof.univ. Dr. Pau Valentin (p.o.)

Prof.univ. Dr. Pau Valentin (p.o.)
As. Univ. Stanescu Octavian (p.o.)

Codul disciplinei

M.1.0002.09

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

1

DC

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-op ională, F-facultativă)
Op
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

4

din care ore de curs:

2

Total ore din planul de învă ământ

42

din care ore de curs:

28

Total ore pe semestru

112

Distribu ia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul noti elor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consulta ii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activită i: …

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E1
4

1
14
70
ore
10
18
5
0
14
0
0
0
13
2
0
6
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Informatică medicală şi biostatistică
competen e privind cunoasterea și utilizarea adecvată a termenilor uzuali în
informatică;
competen e de operare a calculatorului;
competen e privind redactarea documentelor electronice;
competen e privind informarea si documentarea prin mijloace informatice

CompetenţeleĂtransversale

capacitatea de analiză şi sinteză
capacitatea de a lucra în echipa
capacitatea de evaluare şi autoevaluare
dobândirea de cunoştin e generale de informatică şi noțiuni generale de
biostatistică – statistică medicală;

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

gestiunea si analiza datelor structurate în tabele;
utilizarea elementelor informatice în spitale, cabinete;
utilizarea Microsoft Excel – funcții de calcul generale și funcții statistice;
integrarea mijloacelor informatice în comunitatea medicală.

Conţinutul cursului – Programa analitic
28 ore
1. INTRODUCERE . Studiul algoritmilor ; Dezvoltarea maşinilor algoritmice ; Evolu ia informaticii ; Rolul
2h
abstractizării ; Implica ii etice, sociale şi juridice
2. STOCAREA DATELOR. Stocarea bi ilor. Memoria principală. Dispozitive de stocare de masă.
Codificarea utilizată pentru stocarea informa iilor. Sistemul binar de numera ie. Stocarea numerelor întregi
2h
si fractionare. Erori de comunica ie.
3. MANIPULAREA DATELOR . Unitatea centrală de prelucrare. Stocarea programelor. Execu ia
programelor. Alte instruc iuni. Instruc iuni aritmetice şi logice. Comunica ia între calculator şi
2h
dispozitivele periferice
4. CALCULATORUL PERSONAL P C . Principalele componente ale PC-ului
Procesorul ; Memoria (în contextul stocării) ;Memoria interna ; Discheta ; Hard-discul ; Unitatea CD-ROM ;
2h
Monitorul ; Tastatura ; Mouse-ul ; Imprimanta ;Scanner-ul ; Multimedia
5. SISTEMELE DE OPERARE . Evolu ia sistemelor de operare. Sisteme cu un singur procesor ;
Sisteme multiprocesor. Arhitectura unui sistem de operare. Gestionarea proceselor concurente. Semafoare ;
2h
Interblocare
6. WINDOWS . Inceputul,Word pad ,Multitaskig si taskbar ,Organizarea fisierelor Atelierul windows
2h
(workshop) Conectarea,My Briefcase Help
7. WORD PENTRU WINDOWS . Fereastra aplica iei Word. Ac iuni asupra textului şi caracterelor. Ac iuni
2h
asupra diagramelor. Obiectele grafice (desenele). Ac iuni asupra tabelelor. Paginarea. Fisiere.
8. EXCEL PENTRU WINDOWS . Orientarea documentelor Excel. Alinierea datelor şi alegerea unui format.
Construirea graficelor. Tiparirea informatiilor cuprinse in documentele EXCEL. Statistici medicale utilizand
2h
functiile disponibile in EXCEL
9. VIRUSII PC-URILOR (PC-URI BOLNAVE) . Ce este un virus ? ; Poveşti despre viruşi ; Creatorii de
viruşi ; Programe de între inere ? ; Începuturi ; Virusul SIDA – un cal troian ; Bug – uri ; Macroviruşi
2h
periculoşi ; Tipuri de virusi ; Prevenire şi tratament ; Descoperirea amprentei virusului ; Controlul de
integritate ; Programe antivirus ; Dezinfectarea
10. ALGORITMII. Conceptul de algoritm ; Reprezentarea algoritmilor ; Dezvoltarea algoritmilor ; Structuri
iterative ;Structuri recursive ; Eficien ă şi corectitudine
11 .ORGANIZAREA DATELOR . Structuri de fişiere. Structuri de baze de date. Considera ii generale ;
2h
Implementarea stratificată a bazelor de date ; Modelul rela ional ; Baze date orientate spre [pe] obiecte ;
Men inerea integrită ii bazelor de date
12. SISTEMUL DE GESTIUNEA BAZELOR DE DATE ACCESS. Elemente introductive: principiile de
2h
construire a unei baze de date; modul de abordare utilizand design view
13.RE ELE DE CALCULATOARE . COMPONENTELE HARDWARE. PROTOCOALE DE RE EA
(COMPONENTE SOFTWARE)
2h
14. INTERNETUL . MEDLINEplus
Conţinutul laboratorului– Programa analitic

2h
14 ore

1. WINDOWS Inceputul. Optiunile. Word pa . Multitaskig si taskbar. Generalitati. Organizarea . Atelierul
windows (workshop). Conectarea. Help
2. WORD PENTRU WINDOWS . Fereastra aplica iei Word. Ac iuni asupra textului şi caracterelor. Ac iuni
asupra diagramelor. Obiectele grafice (desenele). Ac iuni asupra tabelelor. Paginarea. Fisiere
3. EXCEL PENTRU WINDOWS. Orientarea documentelor excel. Operarea asupra foilor de calcul. Folosirea
formulelor într-o foaie de calcul. Alinierea datelor şi alegerea unui format. Construirea graficelor.
Tiparirea informatiilor cuprinse in documentele EXCEL. Statistici medicale utilizand functiile disponibile in
EXCEL
4. SISTEMUL DE GESTIUNEA BAZELOR DE DATE ACCESS - ELEMENTE INTRODUCTIVE. Pornirea
programului Acces. Fereastra bazei de date Ta b e l ele. Formularele. PRINCIPIILE DE CONSTRUIRE
(REALIZARE) A UNEI BAZE DE DATE. MODUL DE ABORDARE UTILIZAND Programul Wizard.
MODUL DE ABORDARE UTILIZAND DESIGN VIEW
5. INTERNETUL Posibilită ile comunicării ; Informa iile ; Programele ; Serviciile, Furnizorii de servicii
Internet ; Serviciile on-line ; Cum se deschide un cont. Colectarea articolelor ; Folosirea articolelor ;
Urmărirea ; Pregătirea de expediere ; Modurile in care se efectueaza răspunsurile.
6. MEDLINEplus « Topicul » sanatatii . Informatii despre medicamente. Enciclopedia medicala. Dictionar
medical. Noutati medicale. Nomeclatoare destinate domeniului.
7. Lucrare de verificare
Bibliografie minimal
1. Dragomirescu L., Drane J.W., - Biostatistica pentru începători, Ed. Ars Docenti, Bucureşti, 2001
2. Medical biostatistics – A. Indrayan, Chapman & Hall Publishing, Second Edition, 2008
3. Bailar, John C./ Hoaglin, David C ,2009 - Medical uses of statistics, John Wiley & Sons Inc., 2009
4. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul sec iunii e-learning a site-ului www.utm.ro

2h
2h

2h

2h

2h
2h
2h

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Cunoaşterea informaticii medicale şi biostatisticii medicale permite accesul la informa iile necesare dezvoltării profesionale
facilitând şi inser ia absolven ilor pe pia a muncii din spa iul economic european.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Cursurile vor fi prezentate în format Power Point, notele pentru curs vor fi disponibile
Curs
fiecărui student la sfârșitul fiecăruia dintre cursuri.
Toate lucrările practice se vor desfășura pe calculator. Datele pentru efectuarea
Laborator
calculelor statistice se găsesc pe fiecare calculator din laboratoarele de informatică și
vor fi procesate folosind Microsoft Excel
StandardĂminimĂdeĂperformanţ Ă- baremĂminimĂdeĂactivit ţiĂce trebuiesc efectuate de c tre student
 întrunirea unui număr minim de prezențe la activitățile de laborator (cel puțin 6);
 participarea activă la exemplele aplicative din orele de laborator, înțelegerea generală a conceptelor și exemplelor
dezvoltate;
 obținerea unui calificativ de trecere la cel putin una din cele doua testări prevazute pe parcursul semestrului.
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
60%
20%
20%
-

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activită ile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activită i
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final
Examen (lucrare scrisa tip grila)
Cerinţe minime pentru nota 5
(sau cum se acordă nota 5)
 Ob inerea unui număr de 5 puncte (nota 5) din



Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)
Rezolvarea corectă şi completă a subiectelor de




totalul de 10 repartizat pentru diferite categorii de
subiecte la verificarea finală;
Activitate în timpul semestrului, participare la cel
pu in jumătate din activită ile de laborator;
Capacitatea de a explica şi argumenta rolul
statisticii medicale.






examen;
Participarea activă la cursuri, laboratoatre, teste,
lucrări de control;
Răspunsuri corecte la întrebări de sondaj,
completări cu informa ii noi şi actuale culese din
literatură;
Efectuarea de lucrări de laborator complete,
detaliate, de calitate;
Capacitatea de a explica şi argumenta modalitatiile
de calcul pentru exemplele de calcul statistic.

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Prof.univ.dr. Pau Valentin

Şef Departament,
Conf.univ.Dr. Manole Cojocaru

Titular de curs,
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
Prof.univ.Dr. Pau Valentin
Prof.univ.dr. Pau Valentin

As. Univ. Stanescu Octavian
As. Univ. Mihailescu Marius

Data avizării în departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic
Codul disciplinei
Anul de studiu

S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicina
Comunicare de specialitate în lb. moderne
Conf. univ. Dr. Ivan Sorin Mirel

Asistent universitar Drd. Radu Mirela

Categoria formativă a disciplinei

M.1.0102.11
I

Semestrul*

1

DC

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

2

din care ore de curs:

0

Total ore din planul de învăţământ

28

din care ore de curs:

0

Total ore pe semestru

56

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi:…

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

V1
2

2
28
28
ore
7
5
0
0
0
4
0
5
5
0
0
0
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Comunicare de specialitate in limba engleza
Studentul trebuie să dovedească că are capacitatea de ȋnțelegere a mesajului scris,
prin executarea unor instrucțiuni, de a realiza unele scurte prezentări orale, de a folosi
unele formule conversaţionale uzuale în dialoguri simple, dirijate pe teme medicale, să
desprindă sensului global al unui text medical şi să aibă capacitatea transpunerii
formei sonore a cuvântului în formă scrisă.

CompetenţeleĂtransversale

Studentul trebuie să dovedească că are reale abilităţi de comunicare orală şi scrisă,
de experimentare, observare, de a comunica şi colabora cu colegii, competenţa de a
valorifica expertiza proprie şi resursele de învăţare accesibile, competenţa de a utiliza
metode de învăţare, inclusiv media şi conştiinţa progresului tehnologic, inclusiv
abilitatea de a le evalua în mod critic. Totodată trebuie să dovedească deschidere
către ȋnvăţarea continuă, cu respectarea diversităţii culturale şi cu respectarea eticii
profesiunii medicale.
Fiind o disciplina importantă din planul de învăţământ, se urmăreşte atât revizuirea
cunoştinţelor lingvistice şi gramaticale de limbă engleză generală, cât şi asimilarea şi
fixarea elementelor de limbaj specializat, medical.Seminarul îşi propune, deci, trecerea
în revistă a structurilor gramaticale şi lexicale frecvent întâlnite în limbajul medical, prin
lecturi de texte, dialoguri şi exerciţii aplicative, interactive gradate după nivelul
dificultăţilor, ducând la o bună comunicare în domeniu.
Dezvoltarea capacităţii de inţelegere a textului scris ( Reading):
citit, tradus, răspuns la întrebari in legatura cu textul;
identificarea de termeni cheie/ elemente de coeziune/ coerenţă in text;
Dezvoltarea capacităţii de inţelegere după auz ( Listening):
identificarea de pronunţie şi intonaţie corectă;identificarea registrului(formal/
informal);recunoaşterea strategiilor fundamentale de comunicare(formule introductive
şi conclusive);
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală ( Speaking):identificarea şi folosirea corectă
a structurilor lingvistice de bază corespunzătoare diferitelor acte de limbaj;utilizarea
corectă a unităţilor noţionale şi instrumentale;folosirea corectă a regulilor de pronunţie
şi intonaţie.
Dezvoltarea capacităţii de exprimare in scris ( Writing):folosirea corectă a elementelor
introductive; adaptarea la situaţia comunicaţională

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Conţinutul cursului – Programa analitic
Conţinutul seminarului – Programa analitic
1. Introductory lecture
2. People in the hospital; things on the ward; confusing words; infectious diseases; prepositions; diseases
(common names and medical equivalent)
3. Human anatomy; plural nouns of foreign origin (Greek and Latin) used in medicine
4. Tissues-classification and functions; Careers in health care
5. Physicians and medical specialties
6. The physician. Specialities, specialists and speciality focus
7. Common diseases and ailments
8. Disease: its symptoms and treatments
9. Medical terminology: Suffixes and prefixes (pertaining to specialists, colour and size)
10. Inflammation and inflammatory response: definition, chronic vs. acute inflammatory process, cardinal signs,
morphologic pattern
11. Human body systems: clinical study and physiology
12. Medical diagnosis and diagnostic procedures
13. Revision
14. Written examination
Bibliografie minimal
-Bauer, L. (1991). English Word-formation, Cambridge University Press: Cambridge;

Nr. ore
28 ore
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

-Greenbaum, S., Randolph Quirk (1993). A Student’s Grammar of the English Language, Longman Group Ltd: London;
-Vince, Michael: Intermediate Language Practice, Macmillan
Heinemann English Language Teaching, [Oxford,1998];
-Murphy, Raymond English Grammar in Use, Cambridge
University Press, [1994];
-Badescu Alice, Gramatica Limbii Engleze, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti;
- A.J. Thomson, A.V. Martinet: A Practical English Grammar, Third Edition, Oxford University Press;
- Soars, J., Soars, L., 1999, Headway. Pre-Intermediate & Intermediate. Student’s Book, Oxford: O.U.P.
-Dictionar de medicina Ed. Larousse;
-Manual de medicina Autori: A. S. Fauci E. Braunwald K. J. Isselbacher J. D. Wilson J. B. Martin D. L. Kasper S. L. Hauser
D. L. Longo, Ed. Stiintelor Medicale.
- Limba engleza pentru medici si asistente, Mireille Mandelbrojt-Sweeney, Ed. Polirom, 2006
-Medical terminology. Language for health care (3rd edition) Authors Nina Thierer ; Deborah Nelson ; Judy K. Ward; La
Tanya Young
-Dictionary for medical terms (4th edition) A & C Black- London
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Cunoaşterea limbii engleze medicale permite accesul la informaţiile necesare dezvoltării profesionale facilitând şi inserţia
absolvenţilor pe piaţa muncii din spaţiul economic european.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Curs
Activitatea seminarului se bazează pe citirea de texte medicale, urmată de
conversaţia, problematizarea şi însuşirea noţiunilor de medicină prin descoperire.
Seminar
Toate acestea se realizează prin explicaţie, metode deductive, asocieree,
exemplificare, prezentare, jocuri de rol, exersarea repetitivă, drilluri, elaborarea de
scheme, tehnici de vizualizare, activităţi frontale, individuale.
StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la pentru a fi
admisĂlaĂverificareaĂfinal
In vederea admiterii la verificareaĂfinal ,ĂstudentulĂtrebuieĂs ĂîşiĂîsuşeasc ĂtermeniiĂmedicaliĂpredaţi,Ăs Ăaib Ă
capacitatea de a comunica adecvat in limbaj de specialitate. Prezenta la minim 11 seminarii (din 14) pe fiecare
semestruĂesteĂdeĂasemeneaĂoĂcondiţieĂobligatorieĂînĂvedereaĂadmiteriiĂlaĂexaminareaĂfinal
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
80%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
5%
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
5%
- testarea continuă pe parcursul semestrului
5%
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
5%
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , V. lucrare scrisă (descriptivă şi test grilă )
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 Prezenta la minim 11 seminarii si obtinerea a
 Prezenta la minim 11 seminarii si obtinerea
jumatate din punctajului maxim la examenul scris
punctajului maxim la examenul scris
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Conf. univ. Dr. Ivan Sorin Mirel

Şef Departament,
Conf.Univ.Dr. Manole Cojocaru
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,

Titular de curs,
Asist. Univ. Drd. Radu Mirela

Data avizării în departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Limbi Moderne
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicina

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic
Codul disciplinei
Anul de studiu

Comunicare de specialitate în lb. moderne
Conf. univ. Dr. Ivan Sorin Mirel

Asistent universitar Drd. Radu Mirela

Categoria formativă a disciplinei

M.1.0102.11
I

Semestrul*

2

DC

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

2

din care ore de curs:

0

Total ore din planul de învăţământ

28

din care ore de curs:

0

Total ore pe semestru

56

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi:…

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

V2
2

2
28
28
ore
7
5
0
0
0
4
0
5
5
0
0
0
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Comunicare de specialitate in limba engleza
Studentul trebuie să dovedească că are capacitatea de ȋnțelegere a mesajului scris,
prin executarea unor instrucțiuni, de a realiza unele scurte prezentări orale, de a folosi
unele formule conversaţionale uzuale în dialoguri simple, dirijate pe teme medicale, să
desprindă sensului global al unui text medical şi să aibă capacitatea transpunerii
formei sonore a cuvântului în formă scrisă.

CompetenţeleĂtransversale

Studentul trebuie să dovedească că are reale abilităţi de comunicare orală şi scrisă,
de experimentare, observare, de a comunica şi colabora cu colegii, competenţa de a
valorifica expertiza proprie şi resursele de învăţare accesibile, competenţa de a utiliza
metode de învăţare, inclusiv media şi conştiinţa progresului tehnologic, inclusiv
abilitatea de a le evalua în mod critic. Totodată trebuie să dovedească deschidere
către ȋnvăţarea continuă, cu respectarea diversităţii culturale şi cu respectarea eticii
profesiunii medicale.
Fiind o disciplina importantă din planul de învăţământ, se urmăreşte atât revizuirea
cunoştinţelor lingvistice şi gramaticale de limbă engleză generală, cât şi asimilarea şi
fixarea elementelor de limbaj specializat, medical.Seminarul îşi propune, deci, trecerea
în revistă a structurilor gramaticale şi lexicale frecvent întâlnite în limbajul medical, prin
lecturi de texte, dialoguri şi exerciţii aplicative, interactive gradate după nivelul
dificultăţilor, ducând la o bună comunicare în domeniu.
Dezvoltarea capacităţii de inţelegere a textului scris ( Reading):
citit, tradus, răspuns la întrebari in legatura cu textul;
identificarea de termeni cheie/ elemente de coeziune/ coerenţă in text;
Dezvoltarea capacităţii de inţelegere după auz ( Listening):
identificarea de pronunţie şi intonaţie corectă;identificarea registrului(formal/
informal);recunoaşterea strategiilor fundamentale de comunicare(formule introductive
şi conclusive);
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală ( Speaking):identificarea şi folosirea corectă
a structurilor lingvistice de bază corespunzătoare diferitelor acte de limbaj;utilizarea
corectă a unităţilor noţionale şi instrumentale;folosirea corectă a regulilor de pronunţie
şi intonaţie.
Dezvoltarea capacităţii de exprimare in scris ( Writing):folosirea corectă a elementelor
introductive; adaptarea la situaţia comunicaţională

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Conţinutul cursului – Programa analitic
Conţinutul seminarului – Programa analitic
1.
The Hippocratic Oath
2.
Structure and Movement: the Skeletal System, Vocabulary on skeletal system, skeletal
diseases and surgical procedures (types of bones)
3.
Structure and Movement: the Skeletal System, Vocabulary on skeletal system, skeletal
diseases and surgical procedures (types of bones)
4.
Structure and Movement: the Muscular System (types of joints), Vocabulary on
musculo-skeletal system, musculo-skeletal diseases and surgical procedures
5.
Structure and Movement: the Muscular System (types of joints), Vocabulary on
musculo-skeletal system, musculo-skeletal diseases and surgical procedures
6.
The Circulatory System (Systemic,pulmonary and cardiac circulation), Structure of the
heart, Blood-structure, Lymphatic system
7.
Vocabulary on cardiovascular system, cardiovascular diseases and surgical procedures
8.
The Respiratory System-components and structure
9.
Vocabulary on respiratory system, respiratory diseases and surgical procedures
10.
The Digestive and the Excretory System-components and function
11.
Vocabulary on digestive system, diseases associated with digestive system, Nouns/
Adjectives/ Verbs followed by prepositions, Preposition+Noun
12.
The Endocrine and the Reproductive System-structure and function, diseases associated

Nr. ore
28 ore
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

with endocrine and reproductive systems
13.
Revision of vocabulary on cardiovascular, respiratory, digestive, endocrine and
2h
reproductive systems
14.
Final examination
2h
Bibliografie minimal
-Bauer, L. (1991). English Word-formation, Cambridge University Press: Cambridge;
-Greenbaum, S., Randolph Quirk (1993). A Student’s Grammar of the English Language, Longman Group Ltd: London;
-Vince, Michael: Intermediate Language Practice, Macmillan
Heinemann English Language Teaching, [Oxford,1998];
-Murphy, Raymond English Grammar in Use, Cambridge
University Press, [1994];
-Badescu Alice, Gramatica Limbii Engleze, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti;
- A.J. Thomson, A.V. Martinet: A Practical English Grammar, Third Edition, Oxford University Press;
- Soars, J., Soars, L., 1999, Headway. Pre-Intermediate & Intermediate. Student’s Book, Oxford: O.U.P.
-Dictionar de medicina Ed. Larousse;
-Manual de medicina Autori: A. S. Fauci E. Braunwald K. J. Isselbacher J. D. Wilson J. B. Martin D. L. Kasper S. L. Hauser
D. L. Longo, Ed. Stiintelor Medicale.
- Limba engleza pentru medici si asistente, Mireille Mandelbrojt-Sweeney, Ed. Polirom, 2006
-Medical terminology. Language for health care (3rd edition) Authors Nina Thierer ; Deborah Nelson ; Judy K. Ward; La
Tanya Young
-Dictionary for medical terms (4th edition) A & C Black- London
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Cunoaşterea limbii engleze medicale permite accesul la informaţiile necesare dezvoltării profesionale facilitând şi inserţia
absolvenţilor pe piaţa muncii din spaţiul economic european.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Curs
Activitatea seminarului se bazează pe citirea de texte medicale, urmată de
conversaţia, problematizarea şi însuşirea noţiunilor de medicină prin descoperire.
Seminar
Toate acestea se realizează prin explicaţie, metode deductive, asocieree,
exemplificare, prezentare, jocuri de rol, exersarea repetitivă, drilluri, elaborarea de
scheme, tehnici de vizualizare, activităţi frontale, individuale.
StandardĂminimĂdeĂperformanţ Ă - baremĂminimĂdeĂactivit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre la seminar pentru a fi
admisĂlaĂverificareaĂfinal
In vederea admiterii la verificareaĂfinal ,ĂstudentulĂtrebuieĂs ĂîşiĂîsuşeasc ĂtermeniiĂmedicaliĂpredaţi,Ăs Ăaib Ă
capacitatea de a comunica adecvat in limbaj de specialitate. Prezenta la minim 11 seminarii (din 14) pe fiecare
semestruĂesteĂdeĂasemeneaĂoĂcondiţieĂobligatorieĂînĂvedereaĂadmiteriiĂlaĂexaminareaĂfinal
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
80%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
5%
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
5%
- testarea continuă pe parcursul semestrului
5%
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
5%
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , V. lucrare scrisă (descriptivă şi test grilă )
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 Prezenta la minim 11 seminarii si obtinerea a
 Prezenta la minim 11 seminarii si obtinerea
jumatate din punctajului maxim la examenul scris
punctajului maxim la examenul scris
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Conf. univ. Dr. Ivan Sorin Mirel
Titular de curs,

Şef Departament,
Conf.Univ.Dr. Manole Cojocaru
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
Asist. Univ. Drd. Radu Mirela

Data avizării în departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor medico-chirurgicale si profilactice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicen

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Func iaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă
titularului de
disciplin
Func iaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă
titularului de curs
Func iaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

METODOLOGIAĂCERCET RIIĂŞTIIN IFICE MEDICALE
Prof.Univ.Dr. Cochior Daniel

Prof.Univ.Dr. Cochior Daniel

Prof.Univ.Dr. Cochior Daniel
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Gheorghe

Codul disciplinei

M.1.0100.10

Anul de studiu

I

Categoriaăformativ ăaădisciplinei
Semestrul*

2

DC

Tipul de evaluare final (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-op ional , F-facultativ )
O
Num rul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Num rădeăoreăpeăs pt mân
Totalăoreădinăplanulădeăînv

mânt

3

din care ore de curs:

2

42

din care ore de curs:

28

Total ore pe semestru

56

Distribu iaăfondului de timp
1.ăDescifrareaăşiăstudiulănoti elorădeăcurs
2.ăStudiulădup ămanual,ăsuportădeăcurs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4.ăDocumentareăsuplimentar ăînăbibliotec
5.ăActivitateăspecific ădeăpreg tireăSEMINAR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatireălucr riădeăcontrol
8.ăPreg tireăprezent riăorale
9.ăPreg tireăexaminareăfinal
10.ăConsulta ii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14.ăExamin ri
15.ăAlteăactivit i: - Elaborare Plan de Realizare
- Elaborare Diagrama GANTT

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E2
2

1
14
14
ore
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
2
2
0
1
1

Denumirea cursului
Competen eleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

METODOLOGIAăCERCET RIIăŞTIIN IFICEMEDICALE
formareaăşiădezvoltareaăbazeiămetodologieiăcercet riiăştiin ificeăşiămanagementuluiă
proiectelor de cercetare;
formareaăşiădezvoltareaădeprinderilorăşiăaptitudinilorăprivindăconceptulămetodologic,ă
conceptulădeăproiectăşiăconceptulădeămanagement;

Competen eleĂtransversale

însuşireaăorganiz riiăactualeăşiăaăunit ilorădeăcercetareăînăRomânia.

Obiectivul general al disciplinei

prezentarea aspectelor legate de metodologia cercet riiăştiin ificeăspecific ă
medicinii

Obiectivele specifice disciplinei

însuşireaăno iunilorăfundamentaleăaleămetodologieiăcercet riiăştiin ificeăşiăaleă
etapelorăcercet rii;
însuşireaăobiectivelorăcercet rii,ăreflectareaăşiăevaluareaărezultatelorăcercet rii;
însuşireaăscopuluiăcercet riiădeăob inereădeănoiăcunoştin eăşiădeăîn elegereăaă
acestora;
însuşireaărezultatelor,ăvalid riiăşiătransferuluiărezultatelor,ăaăperforman eloră
comparativeăaăcercet riiăromâneşti;
însuşireaămetodologieiăşiăaăprogramelorăna ionaleădeăcercetare,ădezvoltareăşiă
inovare;
însuşireaămetodologiilorăşiăproceselorădeăofertareăşiăexecu ieăaleăunuiăproiectădeă
CDI;
însuşireaămetodologiilorăşiăproceselorădeăselec ieăşiămonitorizareăaleăproiectelorădeă
CDI;

Con inutul cursului – Programa analitic
28. ore
1.ă Dateă ini iale;Introducereaă înă metodologiaă cercet rii,ă defini iaă termeniloră deă cercetareă fundamental ă şiă aplicativ ă
2h
(industrial )
2. Caracteristicile conceptelor; Caracteristicile definitorii ale grupelor de produse
2h
3.ăMetodologiileăşiăelementeleădefinitoriiăaleăunuiăproiect;ăPrincipiileădeăbaz ăaleămetodologieiăşiămanagementuluiădeă
2h
proiect;
4.ăMetodologiaăşi managementul general al proiectelor;
2h
5.ăPlanificareaăaloc riiăresurselorăpeăetape;
2h
6.ăMetodologiaăşiămanagementulăorganiz riiăproiectelorădeăcercetare;
2h
7. Metodologia controlului procesului de cercetare;
2h
8.ăMetodologiiăşiăprogrameădeăcercetareăfinan ateăprinăCNCSISă(proiectătipăA,ăAT,ăTD)
2h
9.ăMetodologiaăşiăprocesulădeăelaborareăaăuneiăpropuneriădeăproiect
2h
10.ăMetodologiaăşiăutilizareaăSistemuluiăInformaticăSILMOălaăelaborareaăşiădepunereaăelectronic ăaăpropunerilorădeă
2h
proiecte
11. Documentele specifice propunerii de proiect
2h
12. Formulare de ofertare
2h
13.ăSchemaălogic ăgeneral ăaădesf şur riiăuneiăcompeti iiădeăproiecteădeăcercetare
2h
14.Aspecteăgeneraleăprivindăcercetareaăştiin ific ăşiădezvoltareaătehnologic
2h
Con inutul laboratorului– Programa analitic
14 ore
2h
 Rezolvareaădeăproblemeăconcreteăaleămetodologieiăcercet riiăştiin ifice,ăspecificeămediciniiăgenerale;
2h
 Formareaăşiădezvoltareaădeprinderilorăspecificeăcercet riiăînăMedicin ăGeneral ;
 Utilizarea analizeiăSWOTăînăCercetareaăŞtiin ific ăaferent ădomeniuluiăMedicin ăGeneral ;
2h
4.ă Utilizareaă metodeloră deă Cercetare,ă Filosofic ă /ă Matematic ă /ă Experimental ă sauă Clinic ă înă domeniulă Medicin ă
General ;
5.Elaborarea unui proiect de Cercetare din domeniulăMedicin ăGeneral ;

2h
2h

6.ăUtilizareaăCercet riiăexploratorieăşiădeăfrontier ăînăMedicinaăGeneral ;
2h
7.ăManagementulăproiectelorădeăCercetareăînăMedicin ăGeneral .
2h
Bibliografie minimal

Gheorghe,ăIonăGh.;ăMetodologiaăcercet riiăştiin ifice,ădezvolt riiăşiăinov rii;ăEdituraăCEFIN,ăRomânia,ă2008;

En chescuăD.ă– Medicin ăsocial .ăElementeădeăbiostatistic ,ăEd.ăUMFăCarolăDavila,ăBucureşti,ă2006.

Comes CA, Popescu-Spineni S. – Metodologia cercet riiăştiin ifice,ăEd.ăCerma,ăăBucureşti,ă2005.

WHO – Health Research Methodology - A Guide for Training in Research Methods, Regional Office for the Western
Pacific, Manila, 2004

WHO/IDRC – Designing and Conducting Health Systems Research Projects, vol. I, KIT Publishers / International
Development Research Centre, Amsterdam, 2003.

Mathien, M.; Methodologie de la recherche, Paris: Editors Ellipses, 2005;

Hempel,ăG.;ăElementsăd’epistemologie,ăParis:ăLibrairieăArmandăColin,ă2004;

Isac,ăD.;ăCercetareaăştiin ific ăşiăcapitalizareaăpropriet iiăintelectuale,ăVol.ă2, 2007;ăDinăRevistaădeăpolitic ăaăştiin eiă
şiăscientometriei;

Kaerganoff, V.; La recherche scientifique; PUF Paris, 2003;

ModululăBibliotecaăvirtualaădinăcadrulăsec iuniiăe-learning a site-ului www.utm.ro
CoroborareaĂ con inuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentan ilorĂ comunit iiĂ epistemice,Ă asocia iilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ii
Studiulămecanismelorăintrinseciăcaracteristiceămaterieiăpermiteădezvoltareaădeălaboratoareădeăcercetareăşiăclinice,ărezultând o
bun ăinser ieăaăabsolven ilorăpeăpia aămuncii.ăProgramaăanalitic ăaădisciplineiădetermin ăpreg tireaăunorămedici-cercet toriă
careăvorădeserviăcet eni/pacien iăeuropeniăcuădrepturiăegaleăşiănevoiăînăcreştere.
Modul de transmitere a informa iilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Expunereaămaterialuluiăconformăprogrameiăanaliticeăcuăproiec iaămultimediaăaă
Curs
imagisticii aferente.
Înv mântă programată interactivă şiă cuă lucr riă practiceă pentruă aă seă formaă deprinderea
Laborator / stagiu clinic / seminar
practic ăaăno iunilorăteoreticeăacumulateăşiăînsuşiteălaăcurs.
StandardĂ minimĂ deĂ performan Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit iĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice / stagiul clinic pentru a fi admis la examenul practic – la seminar / proiect pentru a fi admis la verificarea
final
Realizarea unui draft de proiect de cercetare
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
60%
40%
-

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- r spunsurile la examen / verificare (evaluarea final )
- r spunsurile finale la lucr rile practice de laborator
- testarea periodic prin lucr ri de control / colocvii
- testarea continu pe parcursul semestrului
- activit ile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activit i
Descrie i modalit ile practice de evaluare final , E/V.
-lucrare scris descriptiv
-proiect
Cerin e minime pentru nota 5
(sau cum se acord nota 5)
 realizarea la nivel minimal a unui proiect de
cercetare



Cerin e pentru nota 10
(sau cum se acord nota 10)
cunoaştereaĂintegral ĂaĂcursurilor

Data complet rii
25.09.2014
Titular disciplin ,
Prof.univ.dr. Cochior Daniel

Şef Departament,
Prof.Univ. Dr.ĂDanĂM n stireanu

Titular de curs,

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
Prof.Univ.Dr. Cochior Daniel

Prof.univ.dr. Cochior Daniel
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Gheorghe
Data aviz riiăîn departament
29.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor medico-chirurgicaleĂşiĂprofilactice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicin

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

M suriĂdeĂprimĂajutor,Ăabilit ţiĂşiĂmanopereĂmedicale
Prof.univ. Dr.ĂDanĂM n stireanu

Prof.univ. Dr.ĂDanĂM n stireanu

As. univ. drd. Florea Costea

Codul disciplinei

M.1.0002.07

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

2

DS

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

3

din care ore de curs:

1

Total ore din planul de învăţământ

42

din care ore de curs:

14

Total ore pe semestru

84

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire lucrări practice
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi:simulări, vizite la 112, SABIF, SURD,

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E2
3

2
28
42
Ore
16
6
0
0
8
0
0
0
10
0
0
0
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Măsuri de prim ajutor, abilităţi şi manopere medicale
Capacitatea de a își însuși cunoștințele teoretice și practice privind RCRC în vederea
intervenției de urgență în situații necesitând primul ajutor

CompetenţeleĂtransversale

Dezvoltarea capacităților de leadership, inițiativă și spirit de ,,sacrificiu înțelept,, dar și
a muncii în echipă pentru intervenția în criză.

Obiectivul general al disciplinei

Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
- Înțelegerea specificului disciplinei şi a caracteristicilor care o diferenţiază de celelalte
discipline.
Leadership şi munca în echipă.
Instrumental-aplicative
- Recunoaşterea factorilor de risc;
- Deprinderea tehnicilor de urgenţă şi obţinerea manualităţii necesare,
- Înţelegerea modului de folosire eficientă a mijloacelor de salvare,
- Aplicarea practica a legislaţiei sanitare în domeniu şi consecinţele nerespectării
acesteia ,
- Înțelegerea necesităţii măsurilor de prim ajutor, a activităţilor individuale şi colective.
•
Însușirea modalităților de recunoaștere a situațiilor de urgenţă şi de instituire
a măsurilor de prim ajutor
•
Tehnicile de efectuare a măsurilor de prim ajutor, însușirea şi aprofundarea
măsurilor de RCRC

Obiectivele specifice disciplinei

Conţinutul cursului – Programa analitic
14 ore
1.
Introducere – testarea cunoștințelor de anatomie si fiziologie, prezentarea continutului cursului, formarea
2h
grupelor de lucru.
2.
Noțiuni de anatomie clinica, fiziologie si fiziopatologie ale aparatuluii cardiovascular.
2h
3.
P.L.S. – Manevrele Sellick si Heimlich
2h
4.
Noțiuni de anatomie clinica, fiziologie si fiziopatologie ale aparatului cardiovascular.
2h
5.
R.C.R.C – moartea subita, diagnostic pozitiv si diferential, sincopa, lipotimia
2h
6.
R.C.R.C - algoritmul de tratament practic, determinarea activității cardiace, teoria realizarii compresiilor
2h
toracice externe si a ventilatiei artificiale.
7.
RCRC – cu unul / mai multi salvator(i), sisteme de interventie in situatii de urgenta (Ambulanta de stat si
2h
private, SMURD, Crucea Rosie, IGSU)
Conţinutul laboratorului – Programa analitic
28 ore
1.
Practica anatomiei clinice, descoperirea regiunilor de interes pentru primul ajutor-ale aparatelor
4h
cardiovascular si respirator
2.
RCRC masurile de realizare a PLS, manevrelor Sellick si Heimlich
4h
3.
RCRC – realizarea diagnosticului pozitiv si diferential
4h
4.
RCRC masurile de realizare a ventilatiei artificiale
4h
5.
RCRC masurile de realizare a compresiilor toracice externe
4h
6.
RCRC cu unul sau mai multi salvatori
4h
7.
Practica anatomiei clinice, descoperirea regiunilor de interes pentru primul ajutor-ale apartelor
4h
cardiovascular si respirator Tehnici de prim ajutor în pierderile de scurtă durată a stării de conştienţă
Bibliografie minimal
1. Tehnica îngrijirii bolnavului şi elemente de prim ajutor primar şi specializat, Mânăstireanu D., 1994
2. Medicina de dezastru – curs ,.Mânăstireanu D.,2006
3. Managementul medical al dezastrelor-lucrări practice,Mânăstireanu D., 2009
4. Medicina de dezastru-curs, Mânăstirenu D., 2009
5. Medicina de dezastru-aspecte generale şi de management generalal dezastrelor, Mânăstireanu D, 2010
6. Tehnica îngrijirii bolnavului şi noţiuni de prim ajutor – Dr. DAN MANASTIREANU şi Acad. Prof. Dr. Gheorghe
Niculescu – Editura Didactica şi Pedagogică-1994 / ISBN – 973-30-3693-5

7. Curs practic de urgenţe medico-chirurgicale - vol.I – Dr. DAN MANASTIREANU et al. Editura Didactică şi
Pedagogică– Bucuresti 1995
8. Curs practic de urgenţe medico-chirurgicale - vol.II – Dr. DAN MANASTIREANU et al. Editura Didactică şi
Pedagogică– Bucuresti 1996
9. Curs practic de urgenţe medico-chirurgicale - vol.III – Dr. DAN MANASTIREANU et al. Editura Didactică şi
Pedagogică– Bucuresti 1997
10. Curs practic de urgenţe medico-chirurgicale - vol.IV – Dr. DAN MANASTIREANU et al. Editura Didactică şi
Pedagogică– Bucuresti 1998
11. Curs practic de urgenţe medico-chirurgicale vol.V – Dr. DAN MANASTIREANU et al. Editura Didactică şi
Pedagogică– Bucuresti 1999
12. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul secţiunii e-learning a site-ului www.utm.ro
Coroborarea conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Începând din primul an, studenţii medicinişti trebuie să fie capabili să acorde primul ajutor în situaţii de urgenţă, aspect
important în pregătirea unor medici profesionişti care vor deservi cetăţeni/pacienţi europeni cu drepturi egale şi nevoi în
creştere.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Proiecţia multimedia a materialului conform programei analitice însoţită de învăţământ
Curs
programat interactiv, pentru a se forma deprinderea practică a noţiunilor teoretice si
practice acumulate şi însuşite.
1.
Prezentarea regulilor de protecţie – legea nr.1 a medicinei de urgenţă
2.
Demostraţii ale tehnicilor de RCRC
Laborator
3.
Execuţia „manum propria” a diferitelor tehnici de RCRC
4.
Demonstraţii diferite asupra tehnicilor complexe
StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice pentru a fi aDan ManastireanuisĂlaĂverificareaĂfinal
•
Prezenta la toate LP – cu recuperarea absenţelor
•
Însuşirea tehnicilor de prim ajutor
•
Cunoaşterea noţiunilor de oprire cardiacă, pierdere a stării de conştienţă
•
Întocmirea a cel putin 1 referat cu temă dată sau la alegere.
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
- răspunsurile la examenul scris
60 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
30 %
- activităţile gen referate / eseuri
5%
- alte activităţi – initiative de cercetare, folosirea vocabularului medical
5%
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E,ĂlucrareĂscrisaĂcuĂîntreb riĂgril Ăşi probaĂpractic ĂdeĂaptitudini
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 Prezenta activa la toate lucrarile practice
 Obtinerea notei 10 prin insumarea punctelor
obţinute la proba scrisa si referat
 Obtinerea notei 5 prin insumarea punctelor obţinute
la proba scrisa si la referat
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Prof.univ.Ădr.ĂDanĂM n stireanu

Şef Departament,
Prof.univ.Ădr.ĂDanĂM n stireanu

Titular de curs,
Prof.univ.Ădr.ĂDanĂM n stireanu

Data avizării în departament
29.09.2014

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,
As. univ. drd. Florea Costea

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN

Facultatea
Departamentul 1)
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii 2)
Denumirea disciplinei
Func ia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Func ia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Func ia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic/LP

S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicin
EDUCATIE FIZICA
Asist.univ.Drd. URICHIANU ADRIAN ION

Asist.univ.Drd. URICHIANU ADRIAN ION

Codul disciplinei

M.1.0100.13

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

1

DC

Tipul de evaluare finală

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-op ională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână
Total ore din planul de învă ământ

2
28

din care ore de curs:
din care ore de curs:

0
0

Total ore pe semestru

28

Distribu ia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul noti elor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consulta ii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activită i:
Denumirea cursului

EDUCATIE FIZICA

Lucrari practice
Lucrari practice
Total ore studiu
individual

V1
1

2
28
0
ore
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

CompetenţeleĂtransversale

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

1.Proiectarea modulară (Educa ie fizică şi sportivă, Sport şi performan ă motrică,
Kinetoterapie şi motricitate specială) şi planificarea con inuturilor de bază ale
domeniului cu orientare interdisciplinară
2. Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învă are, cu accent
interdisciplinar (Educa ie fizică şi sportivă, Sport şi performan ă motrică, Kinetoterapie
şi motricitate specială)
3.Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calită ii motricită ii potrivit cerin elor/
obiectivelor specifice educa iei fizice si sportive, a atitudinii fa ă de practicarea
independentă a exerci iului fizic
4.Descrierea şi demonstrarea sistemelor opera ionale specifice Educa iei fizice şi
sportive, pe grupe de vârstă
5.Evaluarea nivelului de pregătire a practican ilor activită ilor de educa ie fizică şi sport
6.Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului
1.Organizarea de activită i de educa ie fizică şi sportive pentru persoane de diferite
vârste şi niveluri de pregătire în condi ii de asisten ă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională
2. Îndeplinirea în condi ii de eficien ă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru
organizarea şi desfăşurarea activită ilor sportive
3. Operarea cu programe digitale , documentarea şi comunicarea într-o limbă de
circula ie interna ionala
-mărirea capacită ii de efort fizic şi intelectual;
- dezvoltarea armonioasă a organismului;
- optimizarea stării de sănătate;
- prevenirea instalării deficien elor fizice globale şi segmentare, formarea şi men inerea
atitudinilor corecte ale corpului;
îmbunătă irea calită ilor motrice de bază (for ă, viteză, rezisten ă, îndemânare);
- însuşirea şi consolidarea unor elemente şi procedee tehnice de bază din atletism,
gimnastică, jocuri sportive şi sporturi aplicative şi aplicarea lor în condi ii de concurs
sau joc bilateral;
- învă area unor no iuni de bază din regulamentele unor jocuri sportive (volei, baschet,
handbal, gimnastică, tenis masa) de organizare şi desfăşurare a diferitelor competi ii;
- stimularea interesului studen ilor pentru practicarea sistematică şi independentă a
exerci iului fizic în mod individual şi colectiv zilnic sau săptămânal;
- crearea obişnuin ei de respectare a normelor de igienă sportivă şi de prevenire a
accidentelor;
- dezvoltarea capacită ii de autoapărare şi autodepăşire.

Conţinutul cursului – Programa analitic
1.
Conţinutul laboratorului / stagiului clinic / seminarului/LP – Programa analitic
1.Exerci ii de influentare selectiva a aparatului locomotor si de dezvoltare fizica generala: exercitii de elasticitate si
mobilitate articulara si musculara, scoala alergarii, scoala sariturii si scoala aruncarii.
2.Exercitii si structuri de exercitii pentru dezvoltarea calitatilor motrice (viteza, forta): invatarea startului, pasul de
alergare de viteza, , dezvoltare fizica generala (flotari, abdomen, genuflexiuni, sarituri cu desprindere)
3. Exercitii si structuri de exercitii pentru dezvoltarea calitatilor motrice
(rezistenta,indemanare,mobilitate) pasul de alergare de rezistenta, alergare de rezistenta, conducerea mingii de
baschet printre jaloane, exercitii de mobilitate articulara)
4.Exerci ii şi structuri de exerci ii pentru învă area elementelor şi procedeelor tehnico-tactice din jocurile sportive
-Fotbal: mişcarea în teren, pasarea mingii cu , latul, cu interiorul şi exteriorul piciorului, oprirea mingii cu piciorul,
pieptul, preluarea şi conducerea mingii, lovirea cu capul, şutul la poartă din alergare, marcajul, demarcajul,
contraatacul, apărare în zonă,no iuni de atac şi apărare.
5.Exerci ii şi structuri de exerci ii pentru învă area elementelor şi procedeelor tehnico-tactice din jocurile sportive
-Volei: aşezarea în teren, preluarea şi pasarea mingii cu două mâini de sus şi de jos, lovitura de atac, blocajul
individual, serviciul, sistemul de joc 5-1, 4-2.
6.Exerci ii şi structuri de exerci ii pentru învă area elementelor şi procedeelor tehnice din Fitness-Culturism:
invatarea exercitiilor pentru dezvoltarea musculaturii bratelor, trunchiului (spate, abdomen), membrelor inferioare,
invatarea exercitiilor pentru tonifierea generala a musculaturii posturale.
7.Exerci ii şi structuri de exerci ii pentru învă area elementelor şi procedeelor tehnico tactice din jocurile sportive,

Nr. ore
Nr. ore
2
2
2

4

2

4
2

-Baschet, mişcarea în teren, inerea mingii, prinderea şi pasarea mingii, oprirea,pivotul, driblingul, aruncarea la coş
de pe loc, din driblig şi din alergare, marcajul , demarcajul şi apărarea ;om la om;
8.Invatarea si exersarea jocului de sah. Tabla de joc şi topografia sa: câmpuri, coloane, linii, bande laterale,
diagonale, zone (centru, flancul regelui şi al damei), câmp alb în col ul drept; Pozi ia ini ială, denumirea şi mutarea
pieselor; - Valoarea şi for a de ac iune a pieselor în func ie de plasamentul lor; Mutările speciale: luarea «en
passant», transformarea pionului, rocada; Statutul special al regelui: şahul, matul şi patul (exemple cu toate
piesele); Diferitele cazuri de egalitate (remiză): repetarea mutărilor şi a pozi iei, şahul etern, materialul insuficient
pentru mat, acordul comun, patul; Nota iile şi terminologia şahistă.
9.Exerci ii şi structuri de exerci ii pentru învă area elementelor şi procedeelor tehnico tactice din tenis de masa.
Regulamentul jocului de tenis de masa; notiuni de terminologie specifica; pregatirea tehnica:pozitia fundamentala;
deplasarile specifice la masa de joc; jocul de mijloc; serviciul liftat executat cu forehand-ul si cu reverul; atacul cu
forehand-ul si cu reverul; contre cu forehand-ul si cu reverul; joc bilateral cu tema.
10.Practicarea globală a jocurilor sportive pe terenuri reduse, cu efective diferite. Cunoştin e de regulament şi
aplicarea lor în condi ii de joc şi apropiate de joc.
11. Cerin e, norme şi probe de control
TOTAL
Bibliografie minimal
1.CÎRSTEA, GH., (2003), Programarea şi planificarea în educaţia fizică şi sportivă şcolară, Editura Universul, Bucureşti;
2.CERGHIT, I., (1997), Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,.
3.DRAGNEA, A., BOTA, A., (2010), Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
4.IONESCU, A., MAZILU, V., (1971), Exerciţiul fizic în slujba sănătăţii, Editura Stadion, Bucureşti;
5.MERGHES P, EGHIU A. ; Gimnastica medicală pentru prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice;.Ed Mirton 2006
6.MORUN, P.;Curs practic de educaţie fizică şi sport. Lito.2006
7.ULNEANU, I., (1966), Noţiuni de fiziologie cu aplicaţii la exerciţiile fizice, Editura UCFS, Bucureşti;

4

2

2
2
28

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Prin con inuturile sale, disciplina are un pronun at caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor în domeniul
specializării prin următoarele: dezvoltarea armonioasă a organismului; optimizarea stării de sănătate; prevenirea instalării
deficien elor fizice globale şi segmentare, formarea şi men inerea atitudinilor corecte ale corpului; stimularea interesului
studen ilor pentru practicarea sistematică şi independentă a exerci iului fizic în mod individual şi colectiv zilnic sau
săptămânal; crearea obişnuin ei de respectare a normelor de igienă sportivă şi de prevenire a accidentelor; dezvoltarea
capacită ii de autoapărare şi autodepăşire.
Pregatirea fizica a studentilor contribuie la integrarea acestora intr-un mediu institutional responsabil cu dezvoltarea
aptitudinilor de autocontrol si echilibru fizic-psihic, deci corespunde asteptarilor reprezentantilor comunitatii epistemice,
asociatiilor profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniu Sanatatii.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Curs
Expuneri;
Demonstra ii;
Lucrari practice
Demonstra ii intuitive;
Explica ii înso ite de demonstra ii.
StandardĂminimĂdeĂperformanţ Ă- baremĂminimĂdeĂactivit ţiĂce trebuiesc efectuate de c tre student
- 4 verificări practice pe parcursul celor 28 ore de LP: 25 abdomen; 30 spate; lungime de pe loc: 160 cm fete şi 210cm. băie ii
- 2 referate realizate şi sus inute în cadrul orelor practice, admise cu minimum nota 5(corespunzator calificativului admis)
Executarea exerci iilor ca număr şi corectitudine;
• Evaluare continuă pe parcursul activită ii;
• Teste pe parcursul semestrului şi notarea lor;
• Referate pentru cei scuti i.
La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
- Verificarea la lucrări practice, probe de control.

Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
0%
70%

- Testarea deprinderilor specifice dintr-un joc sportiv invatat
10%
- testarea continuă pe parcursul semestrului
10%
- activită ile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
0%
- alte activită i Participari la competitii sportive.
10%
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , Verificare: probe de control, practic individual: 25 abdomen; 30 spate;
lungime de pe loc: 160 cm fete şi 210cm. băie ii, joc sportiv bilateral)
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
25 abdomen; 30 spate; lungime de pe loc: 160 cm fete şi Notarea se va face cu calificativele admis/ respins. Studentii
210cm. băie ii,joc sportiv bilateral
care depasesc baremul minim vor fi evidentiati in fata
- 2 referate realizate şi sus inute în cadrul orelor practice,
celorlalti studenti si dupa caz se va recomanda practicarea
admise cu minimum nota 5(corespunzator calificativului
sportului de performanta.
admis)

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Asist.univ.Drd. Urichianu Adrian Ion
Titular de curs,
…..
Data avizării în departament
29.09.2014

Şef Departament,
Titular de lucrari practice,
Asist.univ.Drd. Urichianu Adrian Ion

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Limbi Moderne
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicin

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic
Codul disciplinei
Anul de studiu

Multiculturalism ȋn practica medical
Conf. Univ. Dr. Sorin Ivan Mirel

Conf. Univ. Dr. Sorin Ivan Mirel

M.F.01
I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

2

DC

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
F
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână
Total ore din planul de învăţământ

1
14

din care ore de curs:
din care ore de curs:

1
14

Total ore pe semestru

14

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finală
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări

Denumirea cursului

Multiculturalism ȋn practica medicală

stagiu clinic
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

V2
2

0
0
0
ore
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei
CompetenţeleĂtransversale

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Studentul trebuie să dovedească că are capacitatea de ȋnțelegere a mesajului, prin
executarea unor instrucțiuni, de a realiza unele scurte prezentări orale, de a folosi
unele formule conversaţionale uzuale în dialoguri simple, dirijate pe teme medicale, să
desprindă sensului global al unui text medical şi de cultură medicală
Insusirea notiunilor teoretice din cadrul disciplinei contribuie la :
Capacitatea de intelegere
Capacitatea de a lucra in echipa
Capacitatea de a avea un comportament etic
Capacitatea de evaluare si autoevaluare
Studentul trebuie să dovedească că are reale abilităţi de comunicare orală şi scrisă,
de experimentare, observare, de a comunica şi colabora cu colegii, competenţa de a
valorifica expertiza proprie şi resursele de învăţare accesibile, competenţa de a utiliza
metode de învăţare, inclusiv media şi conştiinţa progresului tehnologic, inclusiv
abilitatea de a le evalua în mod critic. Totodată trebuie să dovedească deschidere
către ȋnvăţarea continuă, cu respectarea diversităţii culturale şi cu respectarea eticii
profesiunii medicale.
Fiind o disciplina de granita din planul de învăţământ, se urmăreşte atât revizuirea
cunoştinţelor generale medicale, cât şi asimilarea şi fixarea elementelor noi de cultura
medicala.Cursul îşi propune trecerea în revistă a celor mai importante momente si
personalitati din istoria medicinei prin intermediul dialogurilor si discutiilor libere,
interactive gradate după nivelul dificultăţilor, ducând la o bună intelegere a
complexitatii culturii medicale.

Conţinutul cursului – Programa analitic
Tema 1 HipocrateĂşiĂrolulĂs uĂȋn dezvoltarea medicinei
Tema 2 MedicinaĂalternativ ĂşiĂtradiţional ;ĂterapiiĂcomplementare;ĂistoricĂşiĂperspective
Tema 3 Scurt ĂistorieĂaĂmedicamentelor
Tema 4 Vintil ĂCiocâlteu-personalitateĂmarcant ĂaĂmedicineiĂşiĂculturiiĂromâneşti
Tema 5 Anatomistul Victor Papilian- personalitateĂmarcant ĂaĂmedicineĂşiĂculturiiĂromâneşti
Tema 6 Femei-medic ȋn România
Tema 7 Bolile sec. XVII-XIX: pelagra, scorbutul, bolile venerice, tuberculoza
Total

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2
14

BibliografieĂminimal
Medici-scriitori români. Mic dicţionar, alcătuit de Mihail Mihailide cu texte introductive de Ion Rotaru şi C.D. Zeletin,
Editura Viaţa Medicală, 2001
N. Vătămanu, G. Brătesu, O istorie a medicinii, Editura Albatros, Bucureşti, 1975
Scriitori români. Dicţionar, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978
C. I. Bercuş, Pagini din trecutul medicinii româneşti, Bucureşti, Editura Medicală, 1981
Istoria medicinei. Studii şi cercetări, Editura Medicală, 1957
Liliana Rogozea, Istoria medicinei universale, Editura Universităţii Transilvania, 2003
Valeriu Lucian Bologa, Istoria medicinei româneşti, 1972

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Bibliografia si materialele de prezentare a cursurilor sunt compatibile cu alte prezentari din centrele universitare din tara si
UE. Cunostiintele cuprinse in materialele de curs acopera toate capitolele specifice , in concordanta cu ghidurile de buna

practica la nivel national si cu respectarea legislatiei in domeniu.

Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Expunere a materiei de studiu sub forma unui ciclu de prelegeri oral si grafic prelucrate
Curs
prin aplicatia Microsoft PowerPoint.
In vederea admiterii la verificareaĂfinal ,ĂstudentulĂtrebuieĂs ĂîşiĂîsuşeasc ĂtermeniiĂşiĂnoţiunileĂpredaţe,Ăs Ăaib Ă
capacitatea de a comunica adecvat in limbaj de specialitate.
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
60%
20 %
10%
10%
0

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final :
- Examenul scris consta dintr-un test grila cu 100 intrebari cu raspuns unic sau multiplu, reprezentand 60% din nota
finala.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
 Studentul cunoaste care sunt principalele concepte;
 Studentul cunoaste si foloseste corect notiunile si
conceptele studiate ;
 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect
utilizat;
 Rezolva corect problemele cu grad ridicat de
dificultate, bazate pe corelatii si conexiuni;
 Minim nota 5 la examenul practic;
 A parcurs atat bibliografia obligatorie, cat si cea
suplimentara recomandata;
 Are un limbaj de specialitate complex, prin care
dovedeste o buna capacitate de a exprima coerent
si rational datele clinice;

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Conf. Univ. Dr. Sorin Ivan Mirel
Titular de curs,
Conf. Univ. Dr. Sorin Ivan Mirel
Data avizării în departament
29.09.2014

Şef Departament,
Conf.Univ.Dr. Manole Cojocaru

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Disciplinelor Preclinice
S N TATE
StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ
Medicin

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de
disciplină
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de curs
Funcţia didactică,
numele şi prenumele
titularului de seminar
/ laborator / stagiu
clinic

BiologieĂcelular ĂşiĂmolecular
Conf. Dr. Cristiana Tanase

Conf. Dr. Cristiana Tanase (p.o.)

CSI Dr. Radu Albulescu (p.o.)

Codul disciplinei

M.1.0002.04

Anul de studiu

I

Categoria formativă a disciplinei
Semestrul*

1

DF

Tipul de evaluare finală (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă)
O
Numărul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Număr de ore pe săptămână

4

din care ore de curs:

2

Total ore din planul de învăţământ

56

din care ore de curs:

28

Total ore pe semestru

140

Distribuţia fondului de timp
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
2. Studiul după manual, suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatire lucrări de control
8. Pregătire prezentări orale
9. Pregătire examinare finala
10. Consultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14. Examinări
15. Alte activităţi

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

E1
5

2
28
84
ore
16
20
10
15
10
0
0
5
6
0
0
0
2
0
0

Denumirea cursului
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei

Biologie celulară şi moleculară
Recunoaşterea şi înţelegerea structurii ultramicroscopice a celulei vii.

CompetenţeleĂtransversale

Acomodarea studentului cu terminologia medicală specifică disciplinelor morfologice.
Acomodarea la specificul activităţii medicale prin susţinerea de prezentări orale atât în
timpul semestrului cât şi la examen.
Abordarea teoretică a fenomenului biologic la nivel celular şi subcelular. Prezentarea
elementelor de ultrastructură şi mecanismele funcţionale ale celulei. Tehnici specifice

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele specifice disciplinei

Dobândirea de către student a capacităţii de a corela noţiunile teoretice cu observarea
practică a imaginilor de microscopie electronică şi lamelor histologice din ţesuturi şi
organe în vederea înţelegerii viitoare a proceselor patologice de la aceste
nivele.Dobândirea capacităţii de evaluare a rezultatelor tehnicilor moleculare utilizate

Conţinutul cursului – Programa analitic
28h
Tema 1. Obiectul de studiu şi istoricul biologiei celulare
2h
Tema 2. Compoziţia chimică a celulei
2h
Tema 3. Plasmalema
2h
Tema 4. Sisteme de membrane interne. Permeabilitatea membranară şi transportul membranar
4h
Tema 5. Bazele moleculare ale excitabilitatii si conductibilitatii
2h
Tema 6. Diferenţierile la suprafaţa celulară şi comunicarea intercelulară
2h
Tema 7. Învelişul celular şi recunoaşterea celulară
2h
Tema 8. Citoscheletul şi motilitatea celulară
2h
Tema 9. Reticulul endoplasmic şi secreţia celulară
2h
Tema 10. Complexul Golgi şi secreţia celulară
2h
Tema 11. Mitocondria şi fosforilarea oxidativă
2h
Tema 12. Lizozomii, sistemul digestiv celular şi peroxizomii
2h
Tema 13. Receptorii celulari. Celule specializate I. Celule specializate II
2h
Conţinutul laboratorului – Programa analitic
28h
Tema 1. Seminar introductiv
2h
Tema 2. Biosemiotică, documentare
2h
Tema 3. Microscopie optică. Generalitati
2h
Tema 4. Microscopul cu câmp luminos
2h
Tema 5. Alte tipuri de microscoape, microscopul cu câmp întunecat
2h
Tema 6. Preparatul microscopic
2h
Tema 7. Coloraţii
2h
Tema 8. Citochimie, imunohistochimie
2h
Tema 9. Microscopie electronică
2h
Tema 10.Culturi celulare
2h
Tema 11.Tehnici submicroscopice de analiză
2h
Tema 12. Secvenţiere
2h
Tema 13. Analiza in silico a informaţiei biologice
2h
Tema 14. Baze de date biomedicale. Diagnostic molecular
2h
Bibliografie minimal
1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. ,,Molecular Biology of the Cell”, fifth edition, Garland
Publishing Inc., 2007
2. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. ,,Essential Cell Biology”, third
edition, Garland Publishing Inc., 2009
3. Benga Gh. ,,Introducere în Biologie Celulară şi Moleculară”, Ed. Medicală Universitară, Cluj-Napoca, 2005
4. Cooper G.M., Hausman R.E. ,,The Cell: A Molecular Approach”, fifth edition, ASM Press& Sinauer Associates, 2009.
Lewin B. ,,Genes VIII”, Prentice Hall, 2004
5. Lewin B. ,,Genes VIII”, Prentice Hall, 2004

6. Lodish H., Berk A., Kaiser C. A., Krieger M., Scott M.P., Bretscher A., Ploegh H. ,,Molecular Cell Biology”, fifth edition,
W.H.Freeman, 2004
7. Manu D. ,,Biologie celulară şi moleculară” Editura Titu Maiorescu, Bucureşti, 2011
8. Mixich F., Ardelean T. ,,Principii fundamentale de biologie moleculară”, Ed. Medicala Universitara, 2002;
9. Moldoveanu E., Popescu L.M. ,,Apoptoza- Mecanisme Moleculare”, ediţia a II-a, Editura Universitară ,,Carol Davila”,
Bucureşti, 1999
10. Modulul Biblioteca virtuala din cadrul secţiunii e-learning a site-ului www.utm.ro
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii
Studiul mecanismelor intrinseci structurale şi funcţionale caracteristice materiei, reprezintă fundaţia înţelegerii cunoştinţelor
ce vor fi dobândite în stagiile clinice, permiţând dezvoltarea de laboratoare de cercetare şi clinice, rezultând o bună inserţie a
absolvenţilor pe piaţa muncii. Programa analitică a disciplinei determină pregătirea unor medici profesionişti care vor deservi
cetăţeni/pacienţi europeni cu drepturi egale şi nevoi în creştere.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Curs
Utilizarea videoproiectorului, prezentare Power Point
Utilizarea laboratorului de biologie moleculara
Laborator / stagiu clinic / seminar
Kituri utilizate in tehnicile moleculare de analiza
Reactivi chimici si sticlarie de laborator specifica
Standard minim de performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la lucr rile
practice pentru a fi admis la examenul practic – la seminar / proiect pentruĂaĂfiĂadmisĂlaĂverificareaĂfinal
Prezenta obligatorie la toate lucrarile prevazute in programa analitica
Promovarea examenului practic la laborator
Cunoştinţe de utilizare a microscopului optic şi de interpretare a imaginilor în diferite tipuri de microscopie
Efectuarea preparatelor microscopice
Aptitudini de lucru cu pipete şi soluţii
Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
70%
10%
10%
10%
-

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E
Cerinţe minime pentru nota 5
(sau cum se acordă nota 5)
 promovarea examenului practic este condiţie pentru
admiterea la verificarea finală
 realizarea unui punctaj de 50% la examenul scris



Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)
punctaj maxim la testarea pe parcursul semestrului,
la examenul practic şi punctajul corespunzător la
examenul scris

Data completării
25.09.2014
Titular disciplină,
Conf. Dr. Cristiana Tanase
Titular de curs,

Şef Departament,
Conf univ.Dr. Manole Cojocaru
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic,

Conf. Dr. Cristiana Tanase
Data avizării în departament
29.09.2014

CSI Dr. Radu Albulescu

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FIŞA DISCIPLINEI
MEDICIN
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicaleĂ şiĂ
Profilactice
S N TATE
Studii universitareĂdeĂlicenţ
MEDICIN

Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
Denumirea disciplinei
Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă
titularului de
disciplin
Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă
responsabilului de
practica
Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă
titularului de
verificare

PRACTIC ăDEăSPECIALITATE
Prof.univ. Dr.ĂDanĂM n stireanu

Asist. Univ. Dr. Stoica Cristina

Asist. Univ. Dr. Stoica Cristina

Codul disciplinei

M.1.0002.12

Anul de studiu

I

Categoria formativ a disciplinei
Semestrul

2

DS

Tipul de evaluare final (E, V)

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţional , F-facultativ )
O
Num rul de credite
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Num rădeăoreăpeăs pt mân

din care ore de curs:

Totalăoreădinăplanulădeăînv ţ mânt

din care ore de curs:
Total ore pe semestru

Distribuţiaăfonduluiădeătimp
1.ăDescifrareaăşiăstudiulănotiţelorădeăcurs
2.ăStudiulădup ămanual,ăsuportădeăcurs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4.ăDocumentareăsuplimentar ăînăbibliotec
5.ăActivitateăspecific ădeăpreg tireăSEMINARăşi/sauăLABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc
7.Pregatireălucr riădeăcontrol
8.ăPreg tireăprezent riăorale
9.ăPreg tireăexaminareăfinal
10.ăConsultaţii
11. Documentare pe teren
12. Documentare pe Internet
13. Tutoriat
14.ăExamin ri
15.ăAlteăactivit ţi:

160

seminar / laborator /
stagiu clinic
seminar / laborator /
stagiu clinic
Total ore studiu
individual

V2
2

160
ore
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Denumirea cursului
Competenţeleăprofesionaleă
specifice disciplinei

PRACTICA DE SPECIALITATE
Cunoaşterea,ăînţelegerea, explicarea şiăinterpretarea tuturor cunoștințelor teoretice
obținuteăînăcursulăanului
- Aplicarea practic ăaălegislaţieiăsanitareăînădomeniuăşiăconsecinţeleănerespect riiă
acesteia
- Întelegereaănecesit ţiiăm surilorădeăprimăajutor,ăaăactivit ţilorăindividualeăşiăcolective.

Competenţeleătransversale

Dezvoltarea caăviitoareăcadreămedicaleăcuăspecificațieădirect ăaăvalențeloră
tridimensionaleăaleăentit țiiăloră– medic,ămembruăalăfamilieiășiăparticipantălaăviațaăsocial ă

Obiectivul general al disciplinei

Familiarizareaăstudenţilorăcuăpracticaădeăziăcuăzi,ăfundamentat ăpeăcunoștiințeleă
teoreticeăobținute

Obiectivele specifice disciplinei

Înțelegereaăimportanțeiăactivit țiiăpracticeăpentruăîntreagaăcarier ămedical

Conţinutul cursului – Programa analitic
Nr. ore total
160
Administrativ - circuitul pacientului în unitatea medico-sanitar ,ădrepturileăşiăobligaţiileăpacientului,ăobținerea
consimţ mântuluiăăinformat.
Igieno-dieteticeĂșiĂdeĂmicroclimat - sp lareaămedical ăaămâinilorăcuăap ăşiăs pun/s punădezinfectant,ădezinfecțiaă
mâinilorăcuăsoluţiiăalcoolice.ă
SupraveghereaĂpacienţilorĂ- temperatur ,ăpuls,ărespiraţie,ădiurez ,ăscaun,ăv rs turi,ăperspiratioăinsensibile,ăsput ,ă
Manevre medicale - m surareaăneinvaziv ăaătensiuniiăarteriale,ădeterminareaăpulsuluiăcapilar,ădeterminareaă
glicemiei capilare, oxigenoterapia – canul ănazal ,ăadministraţiaămedicaţieiăoraleăşiăaăceleiăinhalatorii.ă
Opţional:ăÎnregistrareaăelectrocardiografic ;ăInjecţiaăintramuscular ,ăinjecțiaăintradermic ,ăinjecţiaăsubcutanat .ă
Bibliografie minimal
1. Tehnicaăîngrijiriiăbolnavuluiăşiănoţiuniădeăprimăajutoră– Dr. DanăM n stireanuăşiăAcad.ăProf. Dr. Gheorghe Niculescu –
EdituraăDidacticaăşiăPedagogic ă-1994
2. Curs practicădeăurgenţeămedico-chirurgicale - vol.I – Dr.ăDanăM n stireanuă etăal.ăEdituraăDidactic ăşiăPedagogic –
Bucuresti 1995
3. Cursăpracticădeăurgenţeămedico-chirurgicale - vol.II – Dr.ăDanăM n stireanuă etăal.ăEdituraăDidactic ăşiăPedagogic –
Bucuresti 1996
4. Cursăpracticădeăurgenţeămedico-chirurgicale - vol.III – Dr.ăDanăM n stireanuă etăal.ăEdituraăDidactic ăşiăPedagogic –
Bucuresti 1997
5. Curs practic de urgenţeămedico-chirurgicale - vol.IV – Dr.ăDanăM n stireanuă etăal.ăEdituraăDidactic ăşiăPedagogic –
Bucuresti 1998
6. Cursăpracticădeăurgenţeămedico-chirurgicale vol.V – Dr.ăDanăM n stireanuă etăal.ăEdituraăDidactic ăşiăPedagogic –
Bucuresti 1999
Coroborarea conţinuturiloră disciplineiă cuă aştept rileă reprezentanţiloră comunit ţiiă epistemice,ă asociaţiiloră profesionaleă şiă
angajatorilorăreprezentativiădinădomeniulăS n t ţii
Parcurgerea stagiului de pregatire practica de specialitate permite integrarea viitorului medic intr-un mediu profesional
responsabil, deprinderea colaborarii cu specialisti din diverse domenii, dezvoltarea capacitatii de a a asigura asistenta clinica
intr-o diversitate de problematici corespunzand asteptarilor reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si
angajatorilor reprezentativi din domeniul Sanatatii.
Modul de transmitere a informaţiilor
Forme de activitate
Practic

Activitateaăuzual ăaăinstituției

Metode didactice folosite

Standardăminimădeăperformanţ ă– vezi - STANDARDELE PRACTICII DE SPECIALITATE
ANULĂIĂ,ĂBAREMĂDEĂPRACTIC Ă

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- r spunsurile la examen / verificare (evaluarea final )
- r spunsurile finale la lucr rile practice de laborator
- testarea periodic prin lucr ri de control / colocvii
- testarea continu pe parcursul semestrului
- activit ţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activit ţi
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E/V. lucrareăscris
Cerinţe minime pentru nota 5
(sau cum se acord nota 5)
 cunoştinţeăpentruănotaă5ă– noțiuniădeăbaz ă

superficial;

Ponderea în notare, exprimat în procente
(Total = 100%)
80%
10%
10%

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acord nota 10)
cunoştinţeăpentru nota 10 – toateănoțiunileăpredate

Dataăcomplet rii
25.09.2014
Titularădisciplin ,
Prof.univ. Dr.ĂDanĂM n stireanu

ŞefăDepartament,
Prof.univ. Dr.ĂDanĂM n stireanu

Responsabil de practica,
Asist. Univ. Dr. Stoica Cristina

Titular de verificare,
Asist. Univ. Dr. Stoica Cristina

Dataăaviz riiăînădepartament
29.09.2014

