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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicaleĂşiĂ
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii  Medicina 

 

Denumirea disciplinei BALNEOFIZIOTERAPIE, RECUPERARE SI MEDICINA FIZICA 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Sef lucrari Dr. DAN BLENDEA 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Sef lucrari Dr. DAN BLENDEA 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

Sef lucrari Dr. DAN BLENDEA 
Asist. Univ. Drd. ANDREEA RENATA BACOS 

Codul disciplinei M.5.0010.05 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 10 Tipul de evaluare finală (E, V) E10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 4 

* 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 seminar / laborator / 
stagiu clinic 

2 

Total ore din planul de învăţământ 56 din care ore de curs: 28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
28 

 Total ore studiu individual 112 Total ore pe semestru 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6 

2. Studiul după manual, suport de curs 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 10 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc   

7.Pregatire lucrări de control  

8. Pregătire prezentări orale  

9. Pregătire examinare finala 5 

10. Consultaţii  

11. Documentare pe teren  

12. Documentare pe Internet 5 

13. Tutoriat  

14. Examinări  

15. Alte activităţi: 0  

 



 

Denumirea cursului BALNEOFIZIOTERAPIE, RECUPERARE SI MEDICINA FIZICA 

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

       -     Diagnosticarea si tratamentul bolnavului cu patologie de recuperare medicală 

CompetenţeleĂtransversale - Dezvoltarea abilitatilor in stabilirea diagnosticului si strategiei terapeutice 
pentru pacientul cu deficite ale aparatului locomotor 

- Capacitate de a lua decizii  
- Autonomia învăţării 
- Utilizarea tehnologiei şi a informaţiilor 

Obiectivul general al disciplinei - Capacitatea de intelegere,analiza si sinteza a informatiilor de specialitate 
-  Capacitatea de evaluare si autoevaluare 
-  Capacitatea de organizare si de a lucra in echipa 
-  Dezvoltarea simtului etic profesional 

Obiectivele specifice disciplinei - Identificarea pacientului cu patologie de recuperarea 
- Selectarea terapiilor specifice şi de maximă eficacitate din cele disponibile  

 

Conţinutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

TEMA I.  POSIBILITATILE SI LIMITELE SPECIALITATII R.M.F.B.  IN ASISTENTA MEDICALA CURENTA                    
                    -definitia si istoricul specialitatii 
                                       -locul si rolul factorilor fizici in profilaxia ,tratamentul si recuperarea functionala(medicala)         
in medicina practica 
                    -profilaxia si tratamentul curativ  prin factori fizici 
                                       -tratamentul recuperator prin factori fizici si miscare in: 
                                             -etapa de recuperare precoce 
                                             -etapa de recuperare tardiva 
                   -orientare in prescrierea tratamentului fizic 
                   -triajul balnear 
                   -contraindicatiile generale ale tratamentului cu factori fizici 
 

2 

TEMA II.  FACTORII FIZICI SI METODOLOGIA DE TRATAMENT SI RECUPERARE   FUNCTIONALA                           
                  A.Balneologia ;Balneoclimatoterapia 
                                   a) Clima,climatul,factorii fizici care le definesc: 
                       -clima si sectoarele climatice ale Romaniei 
                       -bioclima si tipurile de bioclima din Romania 
                       -aeroterapia,helioterapia,cura de teren in practica medicala 
                                    b) Apele minerale:                                                                                                                           
                       -definitie,clasificare 
                       -originea apelor minerale                                                                                                                 
                       -efectele fiziologice si terapeutice ale apelor minerale in: 
                                      -cura externa 
                                      -cura interna 
                                      -alte tipuri de aplicare 
                                    c) Namolurile terapeutice sau peloidele: 
                        -definitie,clasificare 
                        -originea namolurilor 
                        -efectele fiziologice si terapeutice 
                        -metodologia aplicarii namolurilor 
                                     d) Gazele naturale terapeutice 
                        -definitie,clasificare                                                                                                                                       
                        -mofete 
                  B.Medicina fizica sau fizioterapia 
                                      a) Hidrotermoterapia: 

8 



                         -proprietatile fizice ale apei 
                         -proprietatile fiziologice ale pielii si mucoaselor 
                         -factorii fizici implicati in terapie 
                         -efectele fiziologice si terapeutice ale hidroterapiei 
                         -indicatiile terapeutice 
                                       b)Electroterapia: 
                          -definitie,clasificare 
                          -bazele fiziologice ale actiunilor curentului electric 
                          -efectele fiziologice si terapeutice ale diferitelor tipuri de curent electric                                     
                          -actinoterapia 
                          -aplicarea campului magnetic 
                                       c)Terapia prin miscare: 
                          -definitie,clasificare 
                          -kinetoterapie 
                          -masoterapie 
                          -pneumatoterapie 
       

 TEMA III.PATOLOGIA APARATULUI LOCOMOTOR                               
a) Poliartrita reumatoida: 

-etiopatogenie 
-anatomie patologica 
-fiziopatologie 
-obiective terapeutice 

       -mijloace si metode terapeutice si de recuperare functionala 
                     b) Spondilartropatiile seronegative: 

-etiopatogenie 
-anatomie patologica 
-fiziopatologie 
-obiective terapeutice 
-mijloace si metode terapeutice si de recuperare functionala 

 
                      c) Reumatismul degenerativ: 

-etiopatogenie 
-anatomie patologica 
-fiziopatologie 
-obiective terapeutice 
-mijloace si metode terapeutice si de recuperare functionala 

                       d) Reumatismul abarticular 
                                                                    1. Periartrita scapulohumerala 
                                                                    2. Sindromul  miofascial  
                                                                    3. Fibromialgia  

-etiopatogenie 
-anatomie patologica 
-fiziopatologie 
-obiective terapeutice 
-mijloace si metode terapeutice si de recuperare functionala 
 

4 

TEMA IV.  AFECTIUNILE COLOANEI VERTEBRALE                                                          
                                                                     1.Cifoscoliozele 
                                                                     2.Torticolisul acut 
                                                                     3.Discopatia vertebrala 
                                                                     4.Stenoza de canal vertebral 
                                                                     5.Spondilolistezisul 

 
-etiopatogenie 
-anatomie patologica 
-fiziopatologie 
-obiective terapeutice 

-mijloace si metode terapeutice si de recuperare functionala 

4 



TEMA V.  BOLILE ORTOPEDICO-CHIRURGICALE ALE MEMBRELOR                        
1. Sechele cutanate, musculare, nervoase ale fracturilor 
2. Algoneurodistrofia 
3. Fractura de femur 
4.Fractura de platou tibial 
5.Fractura de humerus 
6. Fractura radio-ulnara 
 

-etiopatogenie 
-anatomie patologica 
-fiziopatologie 
-obiective terapeutice 
-mijloace si metode terapeutice si de recuperare functionala 

 

4 

TEMA VI.  RECUPERAREA NEUROLOGICA: 
                                                     1. Sechelele A.V.C. 
                                                     2.Traumatismele vertebro-medulare 

 
-etiopatogenie                                                                                                                                        
-anatomie patologica 
-fiziopatologie 
-obiective terapeutice 
-mijloace si metode terapeutice si de recuperare functionala 
 

4 

TEMA VII.  RECUPERAREA AFECTIUNILOR CARDIO-VASCULARE:                                                                            
1. B.C.I. 
2.Vasculopatiile cronice periferice           

 -etiopatogenie 
-anatomie patologica 
-fiziopatologie 
-obiective terapeutice 
-mijloace si metode terapeutice si de recuperare functionala 

 

2 

  

Conţinutul laboratorului / stagiului clinic / seminarului – Programa analitic   Nr. ore 

L.P.I        ELECTROTERAPIA                                                                                                2 

L.P.II       ELECTROTERAPIA                                                                                                2 

L.P.III     HIDROTERMOTERAPIA                                                                                      2 

L.P.IV     HIDROTERMOTERAPIA                                                                                       2 

L.P.V       KINETOTERAPIA                                                                                                  2 

L.P.VI     KINETOTERAPIA                                                                                                  2 

L.P. VII  MASOTERAPIA                                                                                                    2 

L.P. VIII  MASOTERAPIA 2 

L.P.IX      BILANTUL ARTICULAR                                                                                    2 

L.P.X        BILANTUL MUSCULAR                                                                                    2 

L.P.XI      COORDONAREA ECHILIBRULUI SI A SENSIBILITATII                          2 

L.P.XII    TERAPIA OCUPATIONALA                                                                               2 

L.P.XIII   TEHNICI DE TERAPIE RESPIRATORIE                                                        2 

L.P. XIV TEHNICI DE TERAPIE RESPIRATORIE                                                   2 

Bibliografie minimal  

1.N.Teleki-Cura balneoclimatica Ed.Medicala Buc.1988 
   2.D.Cinteza-Recuperare medicala.Termoterapie Ed.Vox Buc.2003 
   3.A.Radulescu-Electroterapie Ed.Medicala Buc.1991 
   4.I.Kiss-Fiziokinetoterapie in recuperarea medicala Ed.Medicala Buc.1999 
   5.T.Sbenghe-Kinetologia profilactica,terapeutica si de recuperare Ed.Medicala Buc.1987 
   6.T.Sbenghe-Recuperarea medicala a bolnavilor respiratori Ed.Medicala Buc.1993 



   7.T.Sbenghe-Recuperarea medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor Ed.Medicala Buc.1983 
   8.V.Lucescu-Afectiunile degenerative ale coloanei vertebrale.Clinica,diagnosticul  si tratamentul     recuperare.Note de curs   
Ed.Dobrogea  2009 
   9.W.Frontera-Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation  ;   Hanley&Belfus Inc.Philadelphia 2002 
  10.J.Delisa-Rehabilitation Medicine:Principles and Practice - Third edition 
  11.R.Braddom-Physical Medicine & Rehabilitation - Fourth edition 
  12.Blendea D.-Rolul curei balneare în tratamentul artrozei de genunchi,2011 
  13.Blendea D.-Eficienţa aplicării programelor de kinetoterapie la purtătorii de proteză de genunchi, 2011 
  14.Blendea D.-Studiul comparativ asupra programelor de recuperare în algodistrogii,2011 
   15. Blendea D.-Cultura organizaţională,2011 
   16.Blendea D., Bacoş R.-Bioclimatologia, 2012 

 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Notiunile teoretice si practice expuse in orele de curs si lucrari practice corespund cerintelor invatamantului romanesc cat si 
european si au ca scop integrarea intr-un mediu profesional responsabil, dezvoltand capacitatea viitorului medic de a asigura 
asistenta clinica. Aceste notiuni corespund asteptarilor reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor reprezentativi din domeniul Sănătăţii. 

 

Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prezentarea cursului, interactiv ,cu mijloace moderne 

Stagiu clinic 
Prezentarea  temei practice 
Discutii pe marginea temei şi a cazurilor de aplicare 
Efectuarea practică, sub îndrumare ,a procedurilor în baza de tratament 

 

StandardĂminimĂdeĂperformanţ Ă- baremĂminimĂdeĂactivit ţiĂce trebuiesc efectuate de c tre student la stagiul clinic 
pentru a fi admis la examenul practic – la seminar / proiect pentruĂaĂfiĂadmisĂlaĂverificareaĂfinal  

Cunoasterea teoretica si practica a tehnicii unei sedinte de  
                                     -electroterapie 
                                     -hidrotermoterapie 
                                     -masoterapie 
                                     -kinetoterapie 
                                     -pneumatoterapie 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 70% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20% 

- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii                                  10 % 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 0 % 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 0 % 

- alte activităţi (precizaţi) 0% 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E 
EXAMEN SCRIS TIP GRILA ; 
EXAMEN PRACTIC   SAU ORAL ( functie de subiectul extras de catre student) 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 Realizarea punctajului corespunzator schemei 
ponderate de notare 

 Realizarea punctajului corespunzator schemei 
ponderate de notare 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data completării  

25.09.2014  
  

Titular disciplină, Şef Departament, 
Sef  de lucrari.Dr.Dan Blendea Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 

  
Titular de curs, Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 

Sef  deĂlucr ri.Dr. Dan Blendea 
                   Sef lucrari Dr. DAN BLENDEA 
 
                Asist. Univ.Dr.AndreeaĂRenataĂBacoş 

  
Data avizării în departament  

                                    29.09.2014  
 
 
 
 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul 1) 
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicale şi 
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii 2) Medicina Generala 

 

Denumirea disciplinei CHIRURGIE CRANIO-MAXILO-FACIALA 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Conf.Univ.Dr. Carmen Stan  
 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 

 
Conf.Univ.Dr. Carmen Stan (p.o.) 
 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

Conf.Univ.Dr. Carmen Stan  
Asistent Univ.Drd.  Mocanu Horia 
 

Codul disciplinei M.5.0010.12 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 10 Tipul de evaluare finală (E, V) V10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 4 

* 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 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
2 

Total ore din planul de învăţământ 56 din care ore de curs: 28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
    28 

 Total ore pe semestru 112 
Total ore studiu 

individual 
56 

Distribuţia fondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5 

2. Studiul după manual, suport de curs 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  0 

7.Pregatire lucrări de control 0 

8. Pregătire prezentări orale 0 

9. Pregătire examinare finală 8 

10. Consultaţii 4 

11. Documentare pe teren 0 

12. Documentare pe Internet 4 

13. Tutoriat 0 

14. Examinări 0 

15. Alte activităţi: 8)… 0 



 

Denumirea cursului CHIRURGIE CRANIO-MAXILO-FACIALA 

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

CURS 
- insusirea notiunilor generale de diagnostic si tratament imediat pana la 

trimiterea in serviciile de specialitate  
- conduita de abordare a afectiunilor oncologice cu etapizarea investigatiilor 

in vederea trimiterii in serviciile de specialitate 
LP 

- insusirea manevrelor de ajutor primar in traumatisme  
- insusirea principiilor de administrare a antibioticelor 

 

CompetenţeleĂtransversale Obisnuirea cu lucrul in echipa (in sala de operatie si pe sectie), dobandirea unor 
competente si aptitudini legate de mica chirurgie, responsabilizarea studentilor cu 
privire la atitudinea fata de bolnavul internat, simularea unor bilanturi decizionale care 
sa conduca la diagnosticarea si la stabilirea atitudinii terapeutice in cazul pacientilor cu 
comorbiditati, formarea de echipe de lucru pentru stimularea competitiei interne; 
stabilirea unor profile de competenta, analizarea si compararea altor specialitati 
medicale in scopul imbunatatirii vectorilor decizionali utilizati in viitoarele alegeri ale 
domeniului de activitate. 

Obiectivul general al disciplinei 1. Diagnosticarea fracturilor , supuratiilor, afectiunilor oncologice si 
anomaliilor din sfera OMF 

Conduita imediata si trimitere in serviciile de specialitate 

Obiectivele specifice disciplinei Dobandirea capacitatilor practice de examinare specifica si tratament ale pacientului 
cu afectiuni in sfera BMF. 

 

Conţinutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

1. Particularitati anatomice si functionale ale sferei cervico-oro-maxilo-faciale  2 

2. Traumatologie maxilo-faciala; metode de tratament  2 

3. Politraumatisme ;definitie, secventialitate de abordare , colaborare interdisciplinara 2 

4. Principii de administrare a antibioticelor , afectiuni inflamatorii in sfera COMF, conduita in asistenta 
medicala primara 

2 

5. Patologia tumorala a masivului facial – tumorile benigne si maligne de infrastructura si mezostructura 2 

6.    Patologia tumorala a limbii,planseului bucal si mandibulei – tumorile benigne si maligne 2 

7.    Patologia glandelor salivare – disfunctii secretorii,supuratii, plagi si fistule salivare 2 

8.    Patologia tumorala a glandelor salivare – diagnostic si tratament 2 

9.    Patologia glandelor salivare- sialolitiaza, patologia inflamatorie, sialoze si leziuni limfoepiteliale 2 

10.  Patologia ATM – luxatia temporo-madibulara, artrite TM, anchiloza TM, constrictia madibulei, tumorile 
articulatiei TM 

2 

11.  Malformatii congenitale ale fetei si maxilarelor. 2 

12.  Urgente medico-chirurgicale in asistenta medicala primara, conduita 2 

13.  Anomalii maxilo-faciale, dentitie primara, dentitie definitiva 2 

14.  Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare 
  

 

Conţinutul stagiului clinic – Programa analitic   Nr. ore 

1. Examinarea clinica a pacientului cu afectiuni maxilo-faciale 2 

2. Examenele paraclinice – sialografia si ecografia glandelor salivare 2 

3. Examenele paraclinice - sialendoscopia 2 

4. Examenele paraclinice – imagistica –CT, RMN in patologia cranio-maxilo-faciala 2 

5. Sintetizarea observatiilor clinice, stabilirea unui diagnostic pozitiv, diagnostic diferential si indicatia de 
tratament 

2 

6. Patologia articulatiei temporo-mandibulare – diagnostic pozitiv si diagnostic diferential 2 

7. Metode terapeutice de reechilibrare ocluzo-articulare 2 

8. Politraumatisme. Circuitul bolnavului politraumatizat, secventialitatea interventiilor 2 



9. Patologia inflamatorie in sfera OMF - diagnostic, indicatii terapeutice 2 

10. Patologia tumorala – tumorile benigne si maligne – metode de prevenire, diagnostic, indicatii terapeutice  
 

2 

11. Traumatisme in sfera cranio-maxilo-faciala – diagnostic si indicatii terapeutice 2 

12. Sialopatiile-diagnostic, diagnostic diferential si indicatii terapeutice 2 

13. Ingrijirea pacientilor cu tumori: spalaturi, pansamente, lavaje bucale, alimentatie 2 

14. Malformatii congenitale cranio-maxilo-faciale – tratamentul chirurgical, ingrijirea pacientilor, igiena si 
alimentatia 

2 

Bibliografie minimal  

1. Manu D.A. - Lucrari practice de oto-rino-laringologie, Universitatea „Titu Maiorescu” Facultatea de Medicina, 
Bucuresti, 2007 

2. Ghid de Urgente in ORL, OFTALMOLOGIE si CHIRURGIE CERVICO-ORO-MAXILO-FACIALA” – M. Beuran, Maria 
Beuran, Monica-Daniela Pop, D. Oanta – Editura Scripta, 1998 

3. Chirurgie OMF Prof.Dr. C. Burlibasa Ed. Medicala, Bucuresti, 1999 

4. Bucur A, sub redacția: Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială, vol.I si II editura Q Med Publishing, 2009 

5. Gănută N, Bucur A: Chirurgie Maxilo-Facială – Curs. Editura Medicală Natională, Bucuresti, 2003 

 

 

 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
ConţinutulĂdisciplineiĂesteĂînĂconcordanţ ĂcuĂceeaĂceĂseĂfaceĂînĂalteĂcentreĂuniversitareĂdinĂtaraĂşiĂdinĂ 
str in tate.ĂPentruĂoĂmaiĂbun ĂadaptareĂlaĂnoutatileĂinformationaleĂ(teoreticeĂsiĂtehnice)ĂproveniteĂdeĂlaĂcomunitatiileĂ
stiintifice din tara si strainatate, cat si de la marii producatori de tehnica medicala, are loc o continua updatare a 
suportului didactic, cat si o informare "la zi" a studentilor folosind suportul web/multimedia. 
 

 

Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Expunerea materialelor conform programei analitice cu proiectia multimedia a 
imagisticii aferente 

Stagiu clinic  
Invatamant programat interactiv si cu lucrari practice pentru a se forma 
deprinderea practica a notiunilor teoretice acumulate la curs ; demonstratii, 
prezentari de caz 

 

StandardĂminimĂdeĂperformanţ Ă- baremĂminimĂdeĂactivit ţiĂce trebuiesc efectuate de c tre student la stagiul clinic 
pentru a fi admis la examenul practic – la seminar / proiect pentruĂaĂfiĂadmisĂlaĂverificareaĂfinal  

1. minim 2 prezentari de caz  
2. minim 2 examinari clinice 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 70% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20% 

- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii % 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 5% 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 5% 

- alte activităţi  % 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E/V 
1. lucrareĂscris Ă(descriptiv ĂşiĂcuĂĂtestĂgril ) 
2. examinareĂoral ĂcuĂbilete,Ă 
3. examen practic individual – lucrare practica 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 admis examen practic   admis examen practic  



 admis examinare orala  

 nota 5 lucrare scrisa  

 prezenta 100% lucrari practice   

 admis examinare orala  

 nota 10 lucrare scrisa  

 prezenta 100% lucrari practice   

 
 
 

Data completării  
25.09.2014  

  
Titular disciplină, Şef Departament, 

Conf.Univ.Dr. Carmen Stan Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 
  

Titular de curs, 
 

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 
 

Conf.Univ.Dr. Carmen Stan  
 
 

Conf. Dr. Carmen Stan 
 

Asistent Univ. Drd.  Mocanu Horia 
 

  
Data avizării în departament  

29.09.2014  
 



 

UNIVERSITATEAĂTITUĂMAIORESCUĂDINĂBUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞAĂDISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul 
Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale si 
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii Medicina 

 

Denumirea disciplinei CHIRURGIEĂGENERAL  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Prof. Univ. Dr. Ungureanu Dan Florin 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Prof. Univ. Dr. Ungureanu Dan Florin 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

Prof. Univ. Dr. Ungureanu Dan Florin 
Sef lucrari Dr. Veselu Gabriel 
Asist. Univ. Dr. Gâdea Alexandru 
Asist. Univ. Drd. Moldovan Cosmin 
Asist. Univ. Drd. Marinciu Adina 
Asist.Univ. Drd. Toba Madalina 

Codul disciplinei M.5.0900.01 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 9 Tipul de evaluare finală (E, V) E9 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 10 

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Număr de ore pe săptămână 8 din care ore de curs: 2 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
6 

Total ore din planul de învăţământ 112 din care ore de curs:   28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
84 

 Total ore pe semestru 280 
Total ore studiu 

individual 
168 

DistribuţiaĂfonduluiĂdeĂtimp ore 
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 38 
2. Studiul după manual, suport de curs 19 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 14 
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2 
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 28 
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  4 
7.Pregatire lucrări de control 15 
8. Pregătire prezentări orale 10 
9. Pregătire examinare finală 20 
10. Consultaţii 4 
11. Documentare pe teren 2 
12. Documentare pe Internet 2 
13. Tutoriat 2 
14. Examinări 8 



15. Alte activităţi: 8)…  

Denumirea cursului CHIRURGIEĂGENERAL  
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

 Cunosterea particularitatilor patologice si ale asociatilor morbide ale bolnavului 
chirurgical, insusirea notiunilor de pregatire preoperatorie si urmarire postoperatorie 
a bolnavului chirurgical precum si cunosterea principiilor de baza ale tratamentului 
chirurgical clasic si al mijloacelor moderne de tratament minim invaziv. 

 Capacitatea de a se integra intr-o activitate multidisciplinara care sa permita 
identificarea solutiei optime terapeutice precum si posibilitatile de adaptare la 
munca in echipa. 

 Abilitatea de a concepe singur un plan terapeutic adecvat. 
CompetenţeleĂtransversale  Utlilizarea eficienta a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata 

(portaluri Interne, aplicatii specifice, baze de date, aplicatii on-line) atat in limba 
romana cat si intr-o limba de circulatie internationala. 

 Realizarea unei lucrari sau a unui proiect executand cu responsabilitate sarcini 
specifice rolului de a lucra intr-o echipa pluridisiplinara. 

 Insusirea unor abilitati de lucru in echipa, de comunicare orala si scrisa, utilizarea 
tehnologiei informatiei, disponibilitate pentru autonomia invatarii si deshiderea 
pentru invatare pe tot parcursul vietii, cu respectarea si dezvoltarea eticii 
profesionale 

Obiectivul general al disciplinei  Insusirea notiunilor de baza privind fiziopatologia, diagnosticul si tratamentul 
afectiunilor chirurgicale. Cunoasterea explorarilor imagistice si de laborator. 

 Atitudinea in urgentele ce apartin sferei chirurgiei generale. 

 Efectuarea anamnezei si examenului clinic complet precum si cunoasterea 
manoperelor chirurgicale de baza, solicitarea investigatiilor complementare 
adecvate, formularea unui diagnostic pozitiv si diferential corect. 

 Conceperea si aplicarea unui plan terapeutic adecvat afectiunii identificate 
Obiectivele specifice disciplinei  Cunoasterea instrumentarului folosit in interventiile de mica chirurgie.  

 Deprinderea manevrelor de examinare specifice chirurgiei generale. Ingrijirea 
pacientului chirurgical.  

 Principii de tehnica chirurgicala.  

 Atitudinea in urgentele chirurgicale. 
 

ConţinutulĂcursuluiĂ– ProgramaĂanalitic Ă Nr. ore 

TEMA 1. Abdomen acut chirurgical 

 Traumatisme abdominale 

 Pancreatita acuta  

 Abdomenul acut hemoragic 

2 

TEMA 2. Abdomen acut chirurgical 

 Ocluziile intestinale.  

 Infarctul enteromezenteric. 

 Peritonite acute difuze şi localizate. Apendicita acuta. Ulcer perforat. 

2 

TEMA 3. Hemoragiile digestive superioare 

 Etiologie. Fiziopatologie. Clasificare. Tablou clinic. Diagnostic.  

 Tratamentul medico-chirurgical de urgenţă clasic si miniinvaziv. 
2 

TEMA 4. Hipertensiunea portala. Ciroza hepatica. 2 

TEMA 5. Icterul mecanic 

 Etiologie. Fiziopatologie. Clasificarea anatomoclinica. Tabloul clinic. Diagnostic pre si intraoperator. 

 Procedee chirurgicale clasice si metode moderne miniminvazive de tratament. 

2 

TEMA 6. Afectiuni vasculare arteriale periferice 

 Ischemia acută periferica. Trombangeita obliteranta; 

 Ateroscleroza obliteranta a arterelor periferice; 

 Principii de chirurgie vasculara periferica. 

2 

TEMAĂ7.ĂAfecţiuniĂvasculareĂvenoaseĂsiĂlimfaticeĂperiferice 

 Boala varicoasa; 
2 



 Boala tromboembolică si sindromul posttrombotic. Principii de tratament anticoagluant. 

 Flebitele profunde ale membrelor inferioare. 

TEMA 8.Concepte moderne in sepsis si principii de antibioterapie chirurgicala. 2 

TEMAĂ9.ĂPatologiaĂchirurgical ĂaĂtoracelui 
 Traumatismele toracelui.  

2 

TEMA 10. PatologiaĂchirurgicalaĂbenign ĂaĂglandeiĂmamare 

 Infecţii acute şi cronice, leziuni distrofice tumori benigne. 2 

TEMA 11. PatologiaĂchirurgicalaĂmalign ĂaĂglandeiĂmamare 

 Stări precanceroase. Cancerul mamar; 
 Tratamentul chirurgical paleativ si radical. 

2 

TEMAĂ12.ĂPatologiaĂtiroidian Ăbenigna 

 Gusa endemica. Tiroiditele 
2 

TEMAĂ13.ĂPatologiaĂtiroidian Ămalign  

 Cancerul tiroidian 

 Metode de tratament paleativ. Tratamentul chirurgical cu viză de radicalitate 

2 

TEMA 14. Socul hipovolemic, anafilactic, septic si cardiogen 

 Mecanisme fiziopatologie 

 Tratamentul de urgenţă al diverselor forme de şoc 

2 

 

ConţinutulĂlaboratorului– ProgramaĂanalitic Ă Nr. ore 

1. Tenica prezentarii cazurilor clinice pentru concurs in chirurgie (vol. II, pag. 9-21). 6 

2. Pregatirea preoperatorie si ingrijirea postoperatorie (vol. I, cap. 21 si 22, pag. 116-119). 6 

3. Aprecierea riscului chirurgical al disfunctiilor organice asociate si scalele de risc anestezico-chirurgical (vol. II, 
pag. 23-45). 

6 

4. Reechilibrarea hidro-electrolitica si acido-bazica (vol. II, pag. 45-51). 6 

5. Singerarea chirurgicala si transfuzia (vol. II, pag. 51-61). 6 

6. Complicatiile infectioase in chirurgie (vol. II, pag. 61-66). 6 

7. Infectiile chirurgicale localizate si generalizate (vol. I, cap. 24, pag. 123-138). Antibioterapia in chirurgie (vol. I, 
cap. 20, pag. 114-115). 

6 

8. Fiziopatologia hipertensiunii portale (vol. II, cap. 5, pag. 97-104). 6 

9. Plagile. (vol. I, cap. 25, pag. 139-142). Vindecarea plagilor chirurgicale (vol II, pag. 66-68). 6 

10. Anatomia chirurgicala a ficatului. Clasificarea hepatectomiilor. (vol. II, cap. 3, pag. 71-90). 6 

11. Endoscopia digestiva superioara (vol. I, cap. 8, pag. 286- 289). Colangiopancreatografia endoscopica 
retrograda – ERCP (vol. I, cap. 9, pag. 290-293). 

6 

12. Endoscopia digestiva inferioara (vol. I, cap. 8, pag. 286- 289).  6 

13. Drenajul biliar extern in chirurgia caii biliare principale (vol. 2, cap. 7,8,9, pag. 119-171). 6 

14. Tehnici curente in chirurgia laparoscopica (principii de tehnica chirurgicala). (vol. 2, cap. 16,17,18,19,20, pag. 
331-365). 

6 

 

BibliografieĂminimal  
1       F.D.Ungureanu,Sistemul arterial aortic-Tratat de patologie şi tratament chirurgical ,1983 
2       F.D.ungureanu, Neoplasmele convergenţei biliare ,2000 
3       F.D.Unguranu, Curs de chirurgie generală,2000 
4       F.D. Ungureanu, Chirurgia abceselor hepatice, Ed. Printech, 2005. 
5      F.D. Ungureanu, Chirurgia laparoscopică a herniilor hiatale, Ed. Printech, 2005. 
6      F.D. Ungureanu, Polimorfism lezional al unghiului duodeno-jejunal Treitz, Ed. Printech, 2005. 
7      F.D. Ungureanu, Tehnici curente în chirurgia clasică şi laparoscopică, Ed. Printech, vol. 1, 2005. 
8      F.D. Ungureanu, Tehnici curente în chirurgia clasică şi laparoscopică, Ed. Printech, vol. 2, 2005. 
9      F.D. Ungureanu, Curs de Chirurgie - Vol 1 : Patologia chirurgicala a esofagului; Patologia chirurgicala a intestinului 
subtire, Editura Titu Maiorescu, Bucuresti 2012; 
10    F.D. Ungureanu, Curs de Chirurgie - Vol 2 : Patologia chirurgicala a ficatului; Traumatismele toraco-abdominale, 
Bucuresti 2014; 
11     F.D. Ungureanu, Curs de Chirurgie - Vol 3 : Patologia chirurgicala a pancreasului; Patologia chirurgicala a cailor 
biliare, Bucuresti 2014; 



12     N. Angelescu, Tratat de Patologie Chirurgicala, Ed. Medicala 2001, Vol. 1 
13     N. Angelescu, Tratat de Patologie Chirurgicala, Ed. Medicala 2001, Vol. 2 
 
 
 
 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂs n t ţii 
Toate temele predate la curs si stagii practice sunt expuse in materialele didactice si stiintifice ale disciplinei, monografii, 
indrumatoare, cursuri, in care sunt preluate ultimele date din literatura de specialitate nationala si internationala, 
corespunzand la cota maxima asteptarilor reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 
reprezentativi din domeniul sănătăţii din tara. Majoritatea temelor expuse au corespondentul continutului stiintific solicitat de 
bibliografia concursului national de rezidentiat. 
 

ModulĂdeĂtransmitereĂaĂinformaţiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Curs de 2 ore fara pauza asistat de videoproiecţie pe ecran (prezentări in sistem 
Power Point); Desene pe flipchart si tabla magnetica. 

Stagiu clinic 

Exersarea in salonul si salile de pansamente ale secţiei de chirurgie generala, a 
metodelor de examinare, prezentarea cazurilor clinice cu sublinierea leziunilor 
specifice şi a metodelor de tratament, insuşirea tehnicilor de ingrijire a pacientului şi a 
notiunilor de baza terapeutice si ale principiilor procedeelor chirurgicale. Predarea si 
explicarea notiunilor din indrumatoarele de lucrari practice, observarea intervenţiilor 
chirurgicale transmise in direct din blocul operator prin sistemul video integrat in 
lampile scialitice, consemnarea zilnica a cazurilor prezentate in caietul de cazuistica al 
stagiului, evaluari periodice sub forma de seminarii saptamanale si test semestrial. 

 

Standard minim de performanţ Ă - baremĂminimĂ deĂ activit ţiĂ ceĂ trebuiescĂ efectuateĂ deĂ c treĂ studentĂ laĂ lucr rileĂ
practice / stagiul clinic pentru a fi admis la examenul practic – la seminar / proiect pentru a fi admis la verificarea 
final  
Pentru admitere la examenul practic de stagiu : 

 Refacerea integrala a absenţelor la stagiul clinic; 
 Prezenţa studentului la toate seminariile; 
 Completarea caietului de cazuistica; 

 Promovarea la testele scrise de evaluare de pe parcursul semestrului. 
Evaluarea la stagiul clinic : 

 Prezentarea orala a cazului clinic selecţionat din cazuistica disponibila in Clinica de Chirurgie; 
 Efectuarea corecta de manevre clinice inscrise in tehnica examenului obiectiv cu referinte la cazul selecţionat; 
 Cunoasterea valorilor normale si patolgice a constantelor biologice; 

 Cunoasterea instrumentarului minim necesar unor mici intervenţii chirurgicale; 
 Interpretarea corecta a imagisticii; 

 Cunoasterea amanuntita a mijloacelor de asepsiei si antisepsie chirurgicala. 
Pentru admiterea la evaluarea finala :  

 Prezenta la 80% din cursurile predate; 

 Promovarea examenului practic oral; 

 Promovarea testarilor periodice din timpul semestrului; 

 Promovarea seminariilor saptamanale. 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
PondereaĂînĂnotare,Ăexprimat ĂînĂprocente 

(Total = 100%) 
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 60% 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10% 
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 10% 
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10% 
- alte activităţi (precizaţi) 0% 



DescrieţiĂmodalit ţileĂpracticeĂdeĂevaluareĂfinal ,ĂE 
Lucrare scrisa cu 10 intrebari din tematica cursurilor predate pe parcursul a 3 ore 

CerinţeĂminime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

CerinţeĂpentruĂnotaĂ10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 Promovarea examenului de stagiu clinic 

 Raspuns corect la 5 intrebari din evaluarea finala scrisă 
sau expunerea partiala a subiectelor din tematica cursului 

 Expunerea corecta dar efectuarea incompleta a 
manevrelor clinice de examinare a pacientului  

 Descrierea corecta a instrumentarului chirurgical minim 
necesar unei mici intervenţii chirurgicale, fara sa poata 
adapta trusa chirurgicala la specificul interventiei.  

 Cunoasterea aproximativa a diagnosticului si a principiilor 
terapeutice. 

 Cunoasterea si interpretarea aproximativa a constantelor 
biologice si a imagisticii. 

 

 Promovarea examenului de stagiu clinic cu minim nota 9 

 Raspuns corect si complet la intrebarile din evaluarea 
finala sau expunerea integrala a subiectelor din tematica 
chirurgicala 

 Prezentarea corecta a cazului clinic, cu diagnostic 
diferenţial complet şi corect, principii de tratament insusite 
si corect prezentate. 

 Identificarea tuturor componentelor trusei chirurgicale 
precum si adaptarea instrumentarului la specificul 
interventiei. 

 Cunoasterea amanuntita a constantelor biologice si a 
datelor de imagistica medicala. Interpretare corecta. 

 Cunoasterea amanuntita a scalelor de risc anestezico-
chriurgical. 
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25.09.2014  

  
Titular disciplină, Şef Departament, 
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UNIVERSITATEAĂTITUĂMAIORESCUĂDINĂBUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞAĂDISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul 
Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale si 
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii Medicina 

 

Denumirea disciplinei CHIRURGIE PLASTICA, ESTETICA SI RECONSTRUCTIVA 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Sef Lucrari Dr. Stana Dan  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Sef Lucrari Dr. Stana Dan  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

Sef Lucrari Dr. Stana Dan  

Codul disciplinei M.5.0900.10 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 9 Tipul de evaluare finală (E, V) E9 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 4 
* 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 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
2 

Total ore din planul de învăţământ 56 din care ore de curs:   28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
28 

 Total ore pe semestru 
2241
12 

Total ore studiu 
individual 

56 

DistribuţiaĂfonduluiĂdeĂtimp ore 
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 
2. Studiul după manual, suport de curs 10 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8 
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2 
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 7 
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  0 
7.Pregatire lucrări de control 2 
8. Pregătire prezentări orale 0 
9. Pregătire examinare finală 10 
10. Consultaţii 5 
11. Documentare pe teren 0 
12. Documentare pe Internet 2 
13. Tutoriat 0 
14. Examinări 0 
15. Alte activităţi: 8)…  



Denumirea cursului CHIRURGIEĂGENERAL  
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

1.Cunoaştere,Ăînţelegere,ĂexplicareĂşiĂinterpretare 
- Cunoaşterea adecvată a structurii anatomice si funcţionalitatii membrelor, capului si 
gatului  
- Cunoşterea simptomatologiei si a tratamentului afectiunilor abordabile prin chirurgia 
plastica, estetica si reconstructiva 
- Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a opera cu cunoştinţe de specialitate şi de a le 
interfera cu cele din disciplinele curriculare conexe: anatomia, fiziologia, dermatologia, 
chirurgia maxilo-faciala, stomatologia, psihiatria, oncologia, chirurgia generala 
2. Instrumental-aplicative 
- Formarea priceperii de a recunoaşte semnele clinice ce însoţesc patologia oro-
maxilo-facială; 
- Formarea priceperii de a stabili un diagnostic pozitiv şi diferenţial; 
- Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a lua o atitudine corectă în situaţii de urgenţă; 
-Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de intervenţie în patologia chirurgicala plastica, 
estetica si reconstructiva; 
- Dezvoltarea unei experienţe clinice adecvate sub supraveghere competentă în 
spitale. 
3. Atitudinale 
- Formarea unei atitudini obiectivizate în raport cu gravitatea afectarii functionale 
abordabila prin chirurgia plastica, estetica si reconstructiva 
- Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea tehnicilor noi în 
domeniul chirurgiei plastice, estetice si reconstructive  
- Valorificareaoptimăşicreativă a potenţialuluipropriuînactivităţilecolective. 
 

CompetenţeleĂtransversale  Utlilizarea eficienta a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata 
(portaluri Interne, aplicatii specificice, baze de date, aplicatii on-line) atat in limba 
romana cat si intr-o limba de circulatie internationala. 

 Realizarea unei lucrari sau a unui proiect executand cu responsabilitate sarcini 
specifice rolului de a lucra intr-o echipa pluridisiplinara. 

 Insusirea unor abilitati de lucru in echipa, de comunicare orala si scrisa, utilizarea 
tehnologiei informatiei, disponibilitate pentru autonomia invatarii si deshiderea 
pentru invatare pe tot parcursul vietii, cu respectarea si dezvoltarea eticii 
profesionale 

Obiectivul general al disciplinei  Insusirea notiunilor de baza privind fiziopatologia, diagnosticul si tratamentul 
afectiunilor chirurgicale. Cunoasterea explorarilor imagistice si de laborator. 

 Atitudinea in urgentele ce apartin sferei chirurgiei plastice. 

 Efectuarea anamnezei si examenului clinic complet precum si cunoasterea 
manoperelor chirurgicale de baza, solicitarea investigatiilor complementare 
adecvate, formularea unui diagnostic pozitiv si diferential corect. 

 Conceperea si aplicarea unui plan terapeutic adecvat afectiunii identificate 
Obiectivele specifice disciplinei  Cunoasterea instrumentarului folosit in interventiile de mica chirurgie.  

 Deprinderea manevrelor de examinare specifice chirurgiei plastice. Ingrijirea 
pacientului chirurgical.  

 Principii de tehnica chirurgicala.  

 Atitudinea in urgentele chirurgicale. 
 

ConţinutulĂcursuluiĂ– ProgramaĂanalitic Ă Nr. ore 

TEMA 1 
Definitia specialitatii; domeniul chirurgiei plastice, microchirurgiei reconstructive  
Istoricul specialitatii corelat cu dezvoltarea specialitatii  
 

2 

TEMA 2 
Principii si  tehnici de baza in chirurgia plastica 
 

2 

TEMA 3 
Cicatrizarea. 

2 



TEMA 4 
Principii si tehnici in expandarea tisulara Procedeele-metodele de acoperire in defectele de parti moi si/sau osoase 
specifice inclusiv transplante  
 

2 

TEMA 5 
Chirurgia mainii 

2 

TEMA 6 
Arsurile. Arsuri termice si electrice (clasificare dupa profunzime si suprafata, leziunea locala si tratamentul 
conservator si chirurgical, socul postcombustional,   
reechilibrarea hidroelectrolitica, complicatii) 
Degeraturile 
 

2 

TEMA 7 
Ce este microchirurgia? Principii si tehnici de baza in microchirurgie 

2 

TEMA 8 
Ce este microchirurgia? Principii si tehnici de baza in microchirurgie 

2 

TEMA 9 
Patologie cranio-faciala. Notiuni de chirurgia plastica a fetei (regiuni anatomice, principalele traumatisme ale fetei, 
chirurgia reconstructiva a buzelor, pleoapelor, nasului, urechilor, paralizia faciala, malformatiile fetei). 

2 

TEMA 10 
Escare de decubit.  
 

2 

TEMA 11 
Elemente de oncologie a tegumentului si partilor moi. 

2 

TEMA 12 
Traumatismele complexe ale extremitatilor  
 

2 

TEMA 13 
Chirurgie estetica. Elemente de chirurgie estetica (a fetei: rinoplastii, blefaroplastii, lifting facial; a sanilor: 
augmentare, reductie, ridicare; a siluetei: lipoaspiratie, abdominoplastie). 

2 

TEMA 14 
Reconstructia sanului 
 

2 

 

ConţinutulĂlaboratorului– ProgramaĂanalitic Ă Nr. ore 

1. Anamneza şi examenul clinic al pacienţilor din domeniul chirurgiei plastice, microchirurgiei 
reconstructiveIntroducere (cicatrizarea plagilor cutanate: descriere, urmarire, cicatrici patologice) . 

2 

2. Evaluarea rezultatelor postreconstructie in Chirurgia Plastica-Microchirurgia Reconstructiva pe grupe de 
afectiuni.   

2 

3. Prezentare de cazuri din domeniul defectelor de parti moi si/sau osoase specifice. 2 

4.    Prezentare de cazuri din domeniul  arsurilor si transplantului de piele.  2 

5. Prezentare de cazuri din domeniul  microchirurgiei reconstructive a mainii.  
 

2 

6. Prezentare de cazuri din domeniul chirurgiei plastice a fetei: traumatisme ale fetei, chirurgia reconstructiva a 
buzelor, pleoapelor, nasului, urechilor, paralizia faciala, malformatiile fetei.  
 

2 

7. Prezentare de cazuri din domeniul chirurgiei estetice (a fetei: rinoplastii, blefaroplastii, lifting facial; a sanilor: 
augmentare, reductie, ridicare; a siluetei: lipoaspiratie, abdominoplastie). 
 

2 

8. Prezentarea Salii de operatie si a intrumentarului specific utilizat in chirurgia plastica, estetica si 
reconstructiva. 
 

2 

9. Exercitii practice pe tipuri de suturi la nivelul tegumentului 
 

2 

10.Prezentarea intrumentarului medical utilizat in microchirurgia reconstructiva (microscop optic si intrumentarul 
de microchirurgie). 

2 



 

11. Exersarea suturilor microchirurgicale la microscopul optic. 
 

2 

12. Participarea la interventii chirurgicale atat intraoperator cat si prin transmisiune in  direct.  
 

2 

13. Studiul anatomic si  exersarea unor tehnici minime de chirurgie plastica pe cadavru proaspat la Institutul de 
Medicina Legala. 

2 

14. Examen practic 2 

 

BibliografieĂminimal  
1. McCarthy, J.C.  Plastic Surgery. W.B. Saunders Co.  Philadelphia. London. 1990 

2.Lascar I, Principii de chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva, Editura National, Bucuresti 2005 

3.Enescu D., Manual de chirurgie plastica, Ed. Ovidius, 2001 

 
4.Gherlase F., Georgescu I., Nemes R., Chirurgie generala, Editura Didacticã si Pedagogicã, R.A. Bucuresti,1999 
 
 
 
 
 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂs n t ţii 
Toate temele predate la curs si stagii practice sunt expuse in materialele didactice si stiintifice ale disciplinei, monografii, 
indrumatoare, cursuri, in care sunt preluate ultimele date din literatura de specialitate nationala si internationala, 
corespunzand la cota maxima asteptarilor reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 
reprezentativi din domeniul sănătăţii din tara. Majoritatea temelor expuse au corespondentul continutului stiintific solicitata de 
bibliografia concursului national de rezidentiat. 
 

ModulĂdeĂtransmitereĂaĂinformaţiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Curs de 2 ore fara pauza asistat de videopoiecţie pe ecran (prezentări in sistem Power 
Point); Desene pe flipchart si tabla magnetica. 

Stagiu clinic 

Exersarea in salonul si salile de pansamente ale secţiei, a metodelor de examinare, 
prezentarea cazurilor clinice cu sublinierea leziunilor specifice şi a metodelor de 
tratament, insuşirea tehnicilor de ingrijire a pacientului şi a notiunilor de baza 
terapeutice si ale principiilor procedeelor chirurgicale. Observarea intervenţiilor 
chirurgicale, consemnarea zilnica a cazurilor prezentate in caietul de cazuistica al 
stagiului. 

 

StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂminimĂ deĂ activit ţiĂ ceĂ trebuiescĂ efectuateĂ deĂ c treĂ studentĂ laĂ lucr rileĂ
practice / stagiul clinic pentru a fi admis la examenul practic – la seminar / proiect pentru a fi admis la verificarea 
final  
Pentru admitere la examenul practic de stagiu : 

 Refacerea integrala a absenţelor la stagiul clinic; 
 Prezenţa studentului la toate seminariile; 
 Completarea caietului de cazuistica; 

 Promovarea la testele scrise de evaluare de pe parcursul semestrului. 
Evaluarea la stagiul clinic : 

 Prezentarea orala a cazului clinic selecţionat din cazuistica disponibila in Clinica de Chirurgie Plastica; 
 Efectuarea corecta de manevre clinice inscrise in tehnica examenului obiectiv cu referinte la cazul selecţionat; 
 Cunoasterea valorilor normale si patolgice a constantelor biologice; 

 Cunoasterea instrumentarului minim necesar unor mici intervenţii chirurgicale; 
 Interpretarea corecta a imagisticii; 

 Cunoasterea amanuntita a mijloacelor de asepsiei si antisepsie chirurgicala. 



Pentru admiterea la evaluarea finala :  

 Prezenta la 80% din cursurile predate; 

 Promovarea examenului practic oral; 

 Promovarea testarilor periodice din timpul semestrului; 
 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
PondereaĂînĂnotare,Ăexprimat ĂînĂprocente 

(Total = 100%) 
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 70% 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10% 
- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 0% 
- testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 0% 
- alte activităţi (precizaţi) 0% 
DescrieţiĂmodalit ţileĂpracticeĂdeĂevaluareĂfinal ,ĂE 
Lucrare scrisa cu 10 intrebari din tematica cursurilor predate pe parcursul a 3 ore 

CerinţeĂminimeĂpentruĂnotaĂ5 
(sau cum se acordă nota 5) 

CerinţeĂpentruĂnotaĂ10 
(sau cum se acordă nota 10) 

Prezenţa la lucrările practice 
Refacerea obligatorie a absenţelor 
Însuşirea termenilor de specialitate şi utilizarea lor în context 
în mod adecvat 
Însuşirea noţiunilor de bază care să demonstreze 
parcurgerea materiei 
Promovarea testului de verificare a cunoştinţelor teoretice şi 
practice. 
 

Prezenta si participarea activă la lucrările practice 
Refacerea obligatorie a absenţelor 
Însuşirea termenilor de specialitate şi utilizarea lor în context 
în mod adecvat 
Însuşirea noţiunilor de bază care să demonstreze 
parcurgerea materiei 
Promovarea testului de verificare a cunoştinţelor teoretice şi 
practice 
Dezvoltarea cu acurateţe a elementelor esenţiale ale 
noţiunilor prin însuşirea întregului curs al disciplinei, alături 
de studierea altor cărţi de specialitate 
Participare la discuţii interactive în timpul cursului sau 
lucrărilor practice 
Capacitatea de explicare şi interpretare a conţinuturilor 
teoretice şi practice ale disciplinei într-o abordare 
interdisciplinară cu celelalte materii medicale generale şi 
specifice chirurgiei plastice, estetice si reconstructive 

 
 

Data completării  
25.09.2014  
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UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicaleĂşiĂ
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii  Medicin  

 

Denumirea disciplinei Dermatologie 

Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă

titularului de 
disciplin  

Profesor Univ. Dr. Alecu Mihail 

Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă

titularului de curs 
Profesor Univ. Dr. Alecu Mihail 

Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă
titularului de laborator  

Asistent Dr. R dulescuĂIonica,Ă 
AsistentĂDr.ĂMuşetescuĂAlina 

Codul disciplinei M.5.0010.04 Categoria formativ  a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 10 Tipul de evaluare final  (E, V) E10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţional , F-facultativ ) O Num rul de credite 4 

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Num rădeăoreăpeăs pt mân  4 din care ore de curs: 2 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
2 

Totalăoreădinăplanulădeăînv ţ mânt 56 din care ore de curs: 28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
28 

 Total ore pe semestru 112 
Total ore studiu 

individual 
56 

Distribuţiaăfonduluiădeătimp ore 

1. Descifrareaăşiăstudiulănotiţelorădeăcurs 14 

2.ăStudiulădup ămanual,ăsuportădeăcurs 12 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8 

4.ăDocumentareăsuplimentar ăînăbibliotec  6 

5.ăActivitateăspecific ădeăpreg tireăSEMINARăşi/sauăLABORATOR 6 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  0 

7.Pregatireălucr riădeăcontrol 0 

8.ăPreg tireăprezent riăorale 0 

9.ăPreg tireăexaminareăfinal  10 

10.ăConsultaţii 0 

11. Documentare pe teren 0 

12. Documentare pe Internet 0 

13. Tutoriat 0 

14.ăExamin ri 0 

15. Alteăactivit ţi: 0 

 

Denumirea cursului DERMATOLOGIE 



CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

Recunoastereaăleziunilorăspecificeăpieliiăşiăintegrareaălorăînăafecţiunileăşiăsindroameleă
cutanate,ănoţiuniădeădiagnosticădiferenţialăşiătratament.ăCunoaşterea metodelor de 
investigaţieăşiăterapeutic ădematologic .ă 
Cunoştinţeădespreăprofilaxieăşiăperioadaăpostterapeutic ăaăbolilorădermato-venerologice 
înscrise în programa de curs 

CompetenţeleĂtransversale Formareaăcompetenţelorăintegrativeăprivindăpatologiaăşiăterapeuticaăcutanat ăînă
contextul patologiei generale, interpretarea metodelor investigative dermatologice în 
contextul patologiei generale. 
Preocuparea pentru perfectionare prin  participarea la manifestari stiintifice medicale. 
Implicarea in activitati stiintifice – elaborarea unor articole si studii de specialitate. 

Obiectivul general al disciplinei Acumulareaădeăcunoştinţeămedicaleădespreăprincipaleleăboliădermato-venerologice în 
vedereaărecunoaşterii,ăstabiliriiăconduiteiăterapeuticeăşiăaăprofilaxiei acestor boli 

Obiectivele specifice disciplinei  Examinarea clinica a unui pacient cu patologii dermato-venerologie. 
 Prezentarea unui caz clinic cu patologie dermato-venerologica.  
 Efectuarea de manevre practice specifice disciplinei. 
 Stabilirea diagnosticului pozititv al cazului cu patologie dermato-veberologica si a 
conduitei terapeutice adecvate.  
 

 

Conţinutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

Curs 1: Notiuni generale:  
Aspect general al pielii, structura histologica (celule, straturi, citokine, factori de crestere, elemente de legatura 
intercelulara), membrana bazala,  celula stem epidermica. Procese de diferentiere terminala a keratinocitelor; 
functia de bariera a pielii  
Aspecte patogene  ale proceselor cutanate: leziuni elementare ale afectiunilor cutanate  

2 

Curs 2:  Piodermite  
Aspecte generale ale infectiei cutanate; flora normala a tegumentului; mijlocae de aparare antiinfectioasa a 
tegumentului. Stafilococii cutanate: etiopatogenie, aspecte clinice, tratatment (foliculite, furuncul, abces, sicozis, 
hidrosadenita, impetigo, botriocom, piodermita vegetanta, dermatita exfoliativa).  Streptococii cutanate: erizipel, 
celulita streptococica, limfangite, impetigo, keilite, gangrena streptococica  
Infectii virale: aspecte generale ale virozelor cutanate; epidermoviroze hiperplazice (veruci vulgare, veruci plantare, 
vegetatii veneriene); epidermoviroze degenerative; epidermoneuroviroze (infectia herpetica, zona Zoster). Aftoze 

2 

Curs 3: Micoze cutane-mucoase 
Aspecte generale ale micozelor cutanate (agenti patogeni, leziune); epidermomicoze (herpes circinat tricofitic, 
micoze inghinale, micoze plantere, micoze palmare, micoze interdigitale); pilomicoze (microsporia, tricofitia, kerion 
celsi, favusul); onicomicoze; micoze sistemice; candidoza; pitiriazis versicolor; eritrasma. 
Infectii bacteriene diverse: tuberculoza cutanata; lepra; antraxul; erizipeloidul Rosenbach. 
Parazitoze cutanate: scabia,; pediculoza; boala Lyme. 
Leziuni provocate de insecte 

2 

Curs 4: Psoriazisul  
(etiopatogenie, forme clince, tratatment). Pitiriazis rozat Gilbert. Eczematide. :Lichen plan. Lichen scleroatrofic. 
Parapsorizis. Sarcoidoza 

2 

Curs 5: Boli alergice  
notiuni generale de alergologie si imunologie (raspuns imun normal, raspuns imun patologic, tipuri de reactii 
alergice).Urticaria. Edemul Quinque. Socul anafilactic. Reactia alergica la medicamente. 
Eczema. Dermita de contact.ăDermitaăatopic .ăEritemăpolimorf.ăSindromulăStevens- Johnson. Necroza toxica 
epidermic ă(sindromăLyell 

2 

Curs 6: Boli autoimune  
Lupusul eritematos (cronic si sistemic), sclerodermia (in placi, in banda, scleroza sistemica), dermatomiozita, 
sindromul Sjogren 
Vascularite (clasificare, aspecte clinice, tratament) 
Prurigo 

2 

Curs 7: Afectiuni buloase 
Pemfigusul vulgar, pemfigusul seboreic, pemfigusul cicatricial, pemfigoidul bulos, dermatita herpetiforma, boala 
Behcet. 

2 



Manifestari cutanate in afectiuni dismetanbolice: porfirii, diabet, calcinoze cutanate. 
Tulburari de pigmentare: vitiligo, leucodermia, hiperpigmentarile. 

Curs 8: Purpure cutanate.  
Mastocitoze.ăSindromulăseboreică(rozacee,ădermit ăseboreic ,ăalopecieăseboreic ,ăacneeăvulgar ).ăă 
Insuficientaăvenoasaăcronicaă(variceăsuperficiale,ădermitaădeăstaza,ăulcerulădeăgamba).ăAfecţiuniăaleăp ruluiăşiă
unghiilor. 

2 

Curs 9: Leziuni precanceroase 
 definitie, notiunea de displazie, epiteliom in situ.  
 BoalaăBowen.ăBoalaăPagetăcutanat .ăCheilite.ăLeucoplazia.ăăăă 
 Leziuni precanceroase provocate de agenti fizici si chimici (ketatoze actinici, radiodermite). 
 Nevi (definitie, aspecte histologice, aspecte clinice, clasificare, tratament) 
 Nevi nevocelulari pigmentari (aspecte histologice, aspecte clinice,  criterii de malignizare, atitudine terapeutica). 

2 

Curs 10: Tumori cutanate benigne 
 tumori epiteliale (nevi epidermali, veruca seboreica);  
tumori ale glandelor sebacee (nev Jadason, adenoame ale glandelor sebacee);  
tumori ale glandelor sudoripare (hidroadenoame, poromul ecrin);  
tumori ale tesutului conjunctiv (fibrom, keloid, leiomioame, keratoacantomul);  
tumori prin retentie (chiste); tumori vasculare (angioame, limfangioame, angiokeratomul); botriomicomul. Boala 
Kaposi. 

2 

Curs 11: Tumori cutanate maligne 
 epiteliomul bazocelular; epiteliomul spinocelular; melanomul malign (etiopatogenie, aspecte, histologice aspecte 
clinice, , tratament, profilaxie). 
Sarcoame cutanate, micozisul fungoid. 
Aspecte clinice de metastaze cutanate. 

2 

Curs 12: Boli cu transmitere sexuala (1) 
infectia sifilitica -  istoric, epidemiologie, agent patogen (morfologie, ciclu de viata, dinamica, cultivare),  imunitatea in 
sifilis (reactii serologice, de diagnostic netreponemice si treponemice), aspecte clinice (sifilis primar, secundar, 
tertiar, congenital), diagnostic infectiei sifilitice (clinic, serologic), tratament (terapia cu penicilina, scheme de 
tratament, reactia Herxheimer); sifilisul serorezistent, importanta anchetei epidemilogice. 

2 

Curs 13: Boli cu transmitere sexuala (2) 
 uretrita gonococica – epidemiologie, agent patogen, patogenie, aspecte clinice, (infectia gonococica la barbat, la 
femeie, la virgine), complicatiile uretritei gonocice, gonococii extragenitale, diagnosticul de laborator, tratament, 
atitudine post-terapeutica. 
Infectia cu Chalmydia: etiologie, epidemiologie, aspecte clinice, complicatii, tratament. Sindromul Reiter. 
Limfogranulomatoza veneriana (boala Nicolas Favre). Infectia cu Trychomonas. Uretrite negonococice banale. 
Manifestari cutanate in cursul infectiei HIV. 

2 

Curs 14: Boli cutanate cu transmitere ereditara: ichtioza; keratodermiile palmo-plantare; diskeratoza foliculara; 
epidermoliza buloasa; xeroderma pigmentosum; boala Recklinghousen; scleroza tuberoasa Bourneville; amiloidoza 
cutanata; albinismul 

2 

Conţinutul laboratorului – Programa analitic   Nr. ore 

LP1: Prezentarea de cazuri clinice in ambulator si in untitatea cu paturi. 
        Leziuni elementare: aspecte fiziopalogice, histologice, clinice, mod de prezentare a leziunilor (dispunere, 
eruptie) 
        Efectuarea examenului clinic dermatologic 

2 

LP2: Piodermite: prezentare cazuri clinice, examenul bacteriologic,  masuri terapeutice specifice in colectiile 
purulente.  
         Infectii virala: prezentare de cazuri clinice, terapia locala in zona Zoster. Tehnica electrocauterizarii (principii 
generale, indicatii, accidente, aplicatii in papiloame virale 

2 

LP3: Micoze cutanate: prezentare cazuri clinice, examenul microscopic extemporaneu (indicatii, demonstratie, 
interpretarea rezultatelor), culturi (pe medii imbogatite), fungigrama; examinarea la ultraviolete. 
         Parazitoze cutanate: prezentare cazuri clinice, examen parazitologic direct pe leziunea de scabie, terapia 
locala 

2 

LP4: Psoriazisul si alte afectiuni eritemato-scuamoase: prezentare cazuri clinice, tratamentul cortizonic (indicatii, 
grade de potenta a preparatelor cortizonice, efecte adverse); tehnica pansamantului ocluziv.Terapia PUVA. 
Crioterapia: indicatii, demonstratie, rezultate. 

2 

LP5: Bolile alergice: prezentare cazuri clinice, testari cutanate (indicatii, efectuare, interpretarea rezultatelor); teste 
epicutane standard (indicatii efectuare, interpretarea rezultatelor). Interpretarea testelor cutanate si de laborator 
pentruăalergiaălaămedicamente.ăConsiliereaălaăpacienţiiăcuăalergiiăcutanate 

2 



LP6: Boli autoimune: prezentare cazuri clinice, prezentarea aspectelor de imunofluorescenta in boala lupica, 
interpretarea modificarilor imunologice din lupus. 

2 

LP7: Afectiuni buloase, vascularite: prezentare cazuri clinice, aspecte de imunofluorescenta in afectiunile buloase, 
citodiagnosticul in pemfigusul vulgar, tratamentul local in afectiunile buloase 

2 

LP8: Sindromul purpuric.  Tulburari de pigmentatie. Insuficienta venoasa cronica,  sindromul seboreic; prezentare 
cazuri clinice, tratament local in ulcerul de gamba, metode de favorizare a circulatiei venoase (bandajul elastic); 
tipuri de pansamente in ulcerul de gamba; metode de investigatie a sindromului seboriec: pH-ul cutanat, cantitatea 
de sebum. 
Afecţiuniăaleăp ruluiăşiăunghiilor:ăprezentareăcazuriăclinice,ăterapiiăşiăproceduriădeăsusţinereăaăfiruluiădeăp r,ăterapiiăşi 
proceduriădeăîndep rtareăaăfiruluiădeăp răexcedentar. 

2 

LP9: Leziuni precanceroase: prezentare cazuri clinice, tratamentul cu laser (principii, indicatii, prezentare, utilizare 
laser cu CO2 şiălaserăvascular). 
         Dermatoscopia: indicatii, utlizare, limite, aplicatii in cazul leziunilor nevice. 

2 

LP10: Tumori cutanate benigne: prezentare cazuri clinice, tehnica de excizie/biopsie in cazul tumorilor cutanate 
benigne.ăTerapiiăalternativeălaăexciziaăcutanataăinătumoriăcutanateăbenigne.ăTerapiaăfotodinamic  

2 

LP11: Tumori cutanate maligne: prezentare cazuri clinice, indicatii, modul de efectuare a exciziei cutanate. Terapii 
alternative la excizia cutanata in tumori cutanate maligne nemelanice.Aspecte particulare ale terapiei tumorilor 
pigmentare. 

2 

LP12: Infectia sifilitica: prezentare cazuri clinice, interpretarea rezultatelor investigatiilor serologice (buletine de 
analiza),ăelementeădeăanchetaăepidemiologica.ăConsiliereaălaăpacineţiiăcuăboliăcuătransmitereăsexual .ă 2 

LP13: Uretrite gonococice si infectia cu Chlamydia: prezentare cazuri clinice, examenul bacteriologic al secretiei 
uretrale,ăinterpretareaărezultatelorăserologiceăinăinfectiaăcuăChlamydia.ConsiliereaălaăpacienţiiăHIVăpozitivi. 2 

LP14: Boli cutanate cu transmitere genetica: prezentare cazuri clinice, aspecte particulare ale terapiei locale in 
epidermoliza buloasa.  
          Investigatia genetica in dermatologie.  

2 

Bibliografie minimal  

1.DERMATO-VENEROLOGIEă(cursulăcatedrei)ăAlecuăMihail,ăIonicaăCostache,ăAlinaăMuşetescuăEd.ăDidactic ăşiăPedagogic ă
2010 
2. DERMATO-VENEROLOGIEăSTOMATOLOGIC ăJustin-Dumitru Diaconu Ed. Protransilvania 2003 
3.ăDERMATOLOGIEăAlexandruăDimitrescu,ăEd.ăNaţională2002 
4.ăTRATATăDEăTERAPEUTIC ăDERMATO-VENEROLOGIC ăJustinăDiaconu,ăEd.ăViaţaăMedical ăRomâneasc ă2002 
5.ăBOLIăTRANSMISEăPEăCALEăSEXUAL ăGheorgheăBucur,ăC linăGiurc neanuăEd.ăCelsiusă2000 
6. Braun Falco’s Dermatology Third Ed. 2009, O. Braun Falco (editor emeritus). Editors WHC Burgdorf, G. Plewing, HH 
Wolff, M. Landthaler Springer.  

 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Continutul teoretic si practic expus in cadrul cursului si lucrarilor practice este sustinut de bibliografie si actualizat permanent 
prin consultarea revistelor de specialitate si a domeniului web de specialitate si este concordant cu cerintele invatamantului 
european astfel incat sa ajute la dezvoltarea si integrarea profesionala ulterioara indiferent de domeniul pe care il va profesa.  

 

Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Expunereăliber ,ăPrezentareăelectronic  format Power Point 

Laborator 

Prezentareădeăcazuriăcliniceă(cazuriădinăpatologiaăprezentat ălaăcurs),cazuriădină
patologia general ădermato-venerologic  
Discuţiiăasupraăcazurilorăclinice. 
Prezentareaădeătehniciăşiămetodeădeătratamentăspecificeădermato-venerologiei   

 

StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂminimĂ 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  

Pentruăaăparticipaălaăevaluareaăfinal ălaălucr riăpracticeătrebuieăca: 
- Prezenţ ăs ăfieăintegral ălaălucr rile practice 
- participare/prezentare a celăpuţină3ăcazuriăcliniceă(leziuniăelementare,ădiagnosticăşiătratament) 
- efectuarea uneia din manevrele practice prezentate 

Pentruăaăparticipaălaăexamenulăfinalăesteănecesar : 
- prezenţaălaălucr riăpractice 
- not ădeătrecereălaălucr rile practice 



 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- r spunsurile la examen / verificare (evaluarea final ) 50% 

- r spunsurile finale la lucr rile practice de laborator 30% 

- testarea periodic  prin lucr ri de control / colocvii % 

- testarea continu  pe parcursul semestrului 20% 

- activit ţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. % 

- alte activit ţi (precizaţi) % 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E/V. {de exemplu: lucrare scris  (descriptiv  şi/sau test gril  şi/sau 
probleme etc.), examinare oral  cu bilete, examen practic individual ori în grup, proiect etc.} 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acord  nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acord  nota 10) 

R spunsuriĂcorecteĂlaĂ50%ĂdinĂîntreb rileĂdinĂ
întreb rileĂorale,ĂsauĂ6Ăîntreb riĂdinĂgrilaĂdeĂ10Ă
întreb ri. 
CunoştinţeĂsuperficialeĂlaĂexamenulĂclinic,Ă
diagnosticĂşiĂtratamentĂalĂunuiĂcazĂclinic 
ActivitateĂsatisf c toareĂlaĂtestareaĂpeĂparcursulĂ
semestrului/ evaluareĂlucr riĂpractice 
PrezenţaĂlaĂlucr riĂşiĂpromovareaĂlaĂexamenulĂ
practic 

R spunsuriĂcorecteĂlaĂtoateĂîntreb rileĂorale,Ă3-5 
întreb ri,ĂsauĂtoateĂr spunsurileĂcorecteĂdinĂ
grila de examen. 
EfectuareaĂcorect ĂaĂexamenuluiĂclinicĂstabilireaĂ
corect ĂaĂdiagnosticuluiĂşiĂterapieiĂlaĂunĂcazĂ
clinic. 
ActivitateĂfoarteĂbun ĂlaĂtestareaĂpeĂparcursulĂ
semestruluiĂ/ĂevaluareĂlucr riĂpractice 

 
 
 
 
 
 

Data complet rii  
25.09.2014  

  
Titular disciplin , Şef Departament, 

Prof. Dr. Alecu Mihail Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 
  

Titular de curs, 
 
 

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 

Prof. Dr. Alecu Mihail 

Asistent Dr. R dulescuĂIonica, 
 
 

AsistentĂDr.ĂMuşetescuĂAlina 
  

Data aviz riiăîn departament  
29.09.2014  

 
 
 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicale si 
profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii  Medicin  

 

Denumirea disciplinei DiabetologieĂşiĂboliĂmetabolice 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Sef lucrari Dr. Culman Mirela  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Sef lucrari Dr. Culman Mirela  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

 

Codul disciplinei M.O.09 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 10 Tipul de evaluare finală (E, V) E10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) Op Numărul de credite 2 

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Număr de ore pe săptămână 1 din care ore de curs: 1 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
0 

Total ore din planul de învăţământ 14 din care ore de curs: 14 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
0 

 Total ore pe semestru 56 
Total ore studiu 

individual 
42 

Distribuţia fondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 

2. Studiul după manual, suport de curs 5 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 0 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  0 

7.Pregatire lucrări de control 0 

8. Pregătire prezentări orale 0 

9. Pregătire examinare finală 10 

10. Consultaţii 0 

11. Documentare pe teren 3 

12. Documentare pe Internet 4 

13. Tutoriat 0 

14. Examinări 0 

15. Alte activităţi:  0 



 

Denumirea cursului Diabetologie şi boli metabolice 

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

 să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a cunoștințelor în relatia cu 
bolnavul 

  să demonstreze abilităţi de relationare  cu pacientul (comunicarea diagnosticului, 
motivarea pacientului ptr obținerea aderenței la tratament) 

 să participe la prezentarile de caz care urmaresc dezvoltarea rationamentului 
clinic in domeniul diabetologiei 

 să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor semne / simptome/ 
forme clinice la pacientul cu diabet zaharat si/sau dezechilibre metabolice 

 să își însușească abilităţi de raţionare, analiză şi evaluare a unor situaţii clinice 
complexe grevate de multiplele complicatii ale diabetului zaharat 

 să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a instrumentelor gândirii medicale în 
actul medical:  puterea de discernământ in formularea diagnosticului, luarea 
deciziei terapeutice,  

sa dezvolte competența in utilizarea instrumentelor specifice  de control metabolic si 
de tratament 

CompetenţeleĂtransversale 

 Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea 
abilităţilor de gândire clinica 

 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 

Obiectivul general al disciplinei 
 Să se înțeleaga tulburările metabolice din diabet și complicațiile pe termen 

lung 

Obiectivele specifice disciplinei 

  Să achiziționeze cunostințe despre etiolgie, fiziopatologie, forme clinice, 
complicații acute /cronice și tratamentul  diabetului ,obezitatii, sindromului 
metabolic, dislipidemiilor, hiperuricemiilor 

 Sa-și dezvolte cunostințe despre alimentația sănătoasa si despre principalele 
masuri nutriționale din bolile metabolice 

 sa dezvolte abilitați si competențe în îngrijirea calificata a pacientului  . 
 

Conţinutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

ConţinutulĂcursuluiĂ– ProgramaĂanalitic Ă Nr. Ore 
28 

Curs 1: Expansiunea diabetului si complicatiilor sale 2 

Curs 2: Homeostazia glucozei. 2 

Curs 3: Diabetul zaharat definitie, diagnostic, clasificare 2 

Curs 4: Fiziologia secretiei insulinice 2 

Curs 5: Diabetul zaharat –etiopatogenie, forme clinice (tip 1 si tip 2)      2 

Curs 6: Diabetul gestational 2 

Curs 7: Diabetul secundar 2 

Curs 8: Tratamentul nonfarmacologic al diabetului 2 

Curs 9: Despre  alimentatia sanatoasa 2 

Curs 10: Recomandari practice privind dieta in DZ     2 

Curs 11: Tratamentul farmacologic al diabetului 2 

Curs 12: Insulinoterapia 2 

Curs 13: Complicatiile diabetului: fiziopatologie, forme clinice 2 

Curs 14: Sindromul metabolic si riscul cardiovascular 2 

ConţinutulĂlaboratoruluiĂ/ stagiului clinic / seminarului – Programa analitic Ă Nr. Ore 
0 

Bibliografie minimala  

1. Graur M. Diabetologie clinică. Iaşi: Litografia UMF Iaşi, 1999.   



 
2. Graur M et al. Obezitatea. Iaşi: Editura Junimea, 2003.  
 
3. Hâncu N, Vereşiu IA et al. Diabetul zaharat, nutriţia, bolile metabolice. Cluj-Napoca: Editura  
 
Naţional, 1999.  
 
4. Mincu I, Mogoş VT. Bazele practice ale nutriţiei omului bolnav. Bucureşti: Editura RAI, 1997.  
 
5. Graur M. Ghid pentru alimentaţia sănătoasă, Editura Performantica, Iaşi, 2006 

 

 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Temele expuse in cadrul cursurilor sunt redactate din materialele didactice si stiintifice ale disciplinei, monografii, cursuri in 
care sunt preluate ultimele date din literatura de specialitate corespunzand asteptarilor  reprezentantilor comunitatii 
epistemice, asociatiilor profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniul Sanatatii. 

 

 

Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Susținerea cursului prin prezentare orală, susținere pe suport electronic (prezentări 
Power Point) 

Laborator / stagiu clinic / seminar  

 

StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - barem minim de activit ţiĂ 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  

- aplicarea și consolidarea cunostințelor teoretice dobândite la curs; 
- testarea continuă pe parcursul semestrului 
- testarea periodică prin lucrări de control  
 
 

  

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 90% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 0% 

- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 5% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 5% 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 0% 

- alte activităţi  0% 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E/V 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 Definitia diabetului 

 Valorile de diagnostic ale glicemiei  

 Simptomele DZ 

 Cunoasterea principiilor dietetice in DZ 

 Aprofundarea tuturor notiunilor prezentate in cadrul 
cursului 

 Prezenta activa la cursuri 

 Promovarea tuturor lucrarilor din timpul semestrului 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Data completării 

25.09.2014  
  

Titular disciplină, Şef Departament, 
Sef Lucrari Dr. Culman Mirela 

 
Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 

  

Titular de curs, 
 
 

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 
Sef Lucrari Dr. Culman Mirela  

  
 
 

Data avizării în departament 
 

   29.09.2014 
 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul 1) 
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicale şi 
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii 2) Medicina  

 

Denumirea disciplinei LegislatieĂmedical , organizare profesioanala si bioetica 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Sef Lucrari Dr. Mihalcescu Ana-Maria  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Sef Lucrari Dr. Mihalcescu Ana-Maria 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

 

Codul disciplinei M.O.08 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 2 Tipul de evaluare finală (E, V) V10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) Op Numărul de credite 2 

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Număr de ore pe săptămână 1 din care ore de curs: 1 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
- 

Total ore din planul de învăţământ 14 din care ore de curs: 14 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
- 

 Total ore pe semestru 56 
Total ore studiu 

individual 
42 

Distribuţia fondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8 

2. Studiul după manual, suport de curs 8 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 0 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 0 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  2 

7.Pregatire lucrări de control 0 

8. Pregătire prezentări orale 0 

9. Pregătire examinare finală 6 

10. Consultaţii 0 

11. Documentare pe teren 0 

12. Documentare pe Internet 0 

13. Tutoriat 0 

14. Examinări 0 

15. Alte activităţi:… 0 



 

Denumirea cursului Legislatie medicală si bioetică 

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

Cunoașterea și aplicarea legislației medicale. 
Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale. 

Competenţele transversale Rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor 

Obiectivul general al disciplinei  Insusirea de catre studenti a normelor bioetice si aplicatiile acestora in practica 
medicinei dentare. Cunoasterea cadrului legal ce reglementeaza practica medicala in 
Romania. Definirea organizatiilor profesionale medicale  si atributiile acestora. 

Obiectivele specifice disciplinei  Familiarizarea studentului cu elemente de bioetică şi deontologie, în scopul dezvoltării 
abilităţilor comportamentale care să permită abordarea optimă a pacientului. Formarea 
unei conduite socio-profesionale care să respecte cerinţele codurilor etice si 
deontologice, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 

Conţinutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

1.    Introducere în studiul legislației medicale. Descrierea generală a cadrului juridic din U.E. și România cu 
relevanță în exercitarea profesiilor medicale. 
       Condițiile de exercitare a profesiei de medic în România și în U.E. 

2 

2.    Deontologia profesiei de medic. Codurile deontologice. Principii. Drepturile și obligațiile medicului. 

       Cadrul legislativ de organizare al Colegiului Medicilor din România. Procedura jurisdicțională disciplinară în 
fața  Colegiului Medicilor din România. 

       Pacientul și drepturile pacientului 

2 

3.    Cadrul legislativ privind spitalele, cabinele medicale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asistența 
medicală primară. 2 

4.    Malpraxisul medical. Definiție. Drept comparat.Raportul juridic medical. 

       Malpraxisul medical în România. Cadrul legislativ. Procedura în fața Comisiei pentru cazurile de malpraxis. 
2 

5.  Răspunderea medicului pentru malpraxis. Răspunderea spitalului pentru malpraxis. Asigurarea pentru 
malpraxis si răspunderea asiguratorului. 
      Răspunderea penală și răspunderea civilă a medicului în România. Particularitățile răspunderii civile ale 
medicului. 

2 

6.    Bioetica. Prevederi legale interne și internaționale. Drepturile omului și bioetica. Bioetica în genetică.  
       Bioetica transplantului de organe și țesuturi umane. Legislația transplantului de organe. Legislația reproducerii 
umane asistată medical. 

2 

7.    Etica psihiatrică. Etica cercetării biomedicale. Demnitatea morții si eutanasia. 2 

Bibliografie minimal  

1. Duţescu B., Etica profesiunii medicale, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1980; 
2. Jeszensky F., Drepturile fundamentale ale pacienţilor si medicilor, Ed. Medicală, Bucuresti, 1998; 
3. Stan C., Introducere in bioetica, Ed. Conphys, 2007; 
4. Stan C., Malpraxisul medical. Ed. Etna, 2009; 
5. Terbancea M., Scripcaru G., Coordonatele deontologice ale actului medical, Ed.Medicală, Bucuresti, 1989. 
 

 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Insusirea notiunilor teoretice de legislatie medicala si bioetica sustinuta de exemple din practica medicala in cadrul acestei 
discipline contribuie la integrarea viitorului medic in sistemul medical romanesc dar si european si desfasurarea activitatii 
medicale, indiferent de domeniul ales respectand codurile etice si deontologice in conformitate cu legislatia in vigoare.  

 

Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Proiecţia multimedia a materialului conform programei analitice însoţită de învăţământ 



programat interactiv, pentru a se forma deprinderea practică a noţiunilor teoretice 
acumulate şi însuşite. 
 

  

 

StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ 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 referat/proiect utilizand notiunile teoretice din tematica disciplinei. 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 80% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator % 

- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii % 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10% 

- alte activităţi (precizaţi) % 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , lucrareĂscris  

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 Cunoașterea noțiunilor fundamentale   Cunoasterea si întelegerea tuturor notiunilor 
predate 

 
 

Data completării  
25.09.2014  

  
 

Titular disciplină, 
Şef Departament, 

Sef Lucrari Dr. Mihalcescu Ana-Maria Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 
  
 

Titular de curs, 
 

Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 
Sef Lucrari Dr. Mihalcescu Ana-Maria …… 

  
 

Data avizării în departament 
 

29.09.2014  
 
 
 
 
 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul 
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicaleĂşiĂ
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicen  

Programul de studii Medicin  

 

Denumirea disciplinei Medicina Interna 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Prof. Univ. Dr.ĂIonĂ intoiu 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 

Prof. Univ. Dr. IonĂ intoiu 
ŞefĂdeĂLucr riĂDr.ĂSilviuĂIonel Dumitrescu  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

ŞefĂdeĂLucr ri Dr. Silviu Ionel Dumitrescu  
ŞefĂdeĂLucr riĂDrd.ĂAndreioviciĂMihailĂ 
ŞefĂdeĂLucr riĂDr.ĂRuncanu Nicolae  
As. Univ. Dr. Munteanu Alice 
As. Univ. Dr.ĂIonĂB canu (p.o.) 
As. Univ. Drd. Gabriel Coriu 
As. Univ. Dr. Ignat Iuliana 

Codul disciplinei M.5.0010.03 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 10 Tipul de evaluare finală (E, V) E10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 11 

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Număr de ore pe săptămână 12 din care ore de curs: 4   stagiu clinic 8 

Total ore din planul de învăţământ 168 din care ore de curs: 56  stagiu clinic 112 

 Total ore pe semestru 308 
Total ore studiu 

individual 
140 

Distribuţia fondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 48 

2. Studiul după manual, suport de curs 24 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 20 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  5 

7.Pregatire lucrări de control 5 

8. Pregătire prezentări orale 5 

9. Pregătire examinare finală 10 

10. Consultaţii 2 

11. Documentare pe teren 0 

12. Documentare pe Internet 4 

13. Tutoriat 0 

14. Examinări 2 



       

 

Denumirea cursului MEDICINA INTERNA 

Competen eleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

Tema  1  Clinica bolilor digestive, hepato-biliare si pancreatice Examenul clinic al 
pacientului cu afecţiune digestivă.  
Investigaţii paraclinice uzuale şi specifice în bolile digestive. 
Investigaţii imagistice în bolile digestive. 

Investigaţii radiologice 
Investigatii ultrasonografice. 
Imagistica endoscopică. 

Interpretarea imagisticii în principalele boli digestive studiate la curs  
Aspecte atipice în principalele boli digestive studiate la curs  
Dieta în afecţiunile digestive: principii, tehnică, indicaţii 
Tratamentul farmacologic în bolile digestive: clasificare, mecanisme de acţiune, 
indicaţii, contraindicaţii, efecte secundare, doze, mod de administrare, principii de 
asociere, interacţiuni medicamentoase. Corticoterapia şi chimioterapia. 
Activitatea clinica zilnica la patul  bolnavului  va urmari  ca prin atribuirea de 
responsabilitati sa realizeze  o participare nemijlocita a studentilor  la stabilirea 
diagnosticului si tratamentului unui numar cat mai mare de boli prevazute in programa 
analitica de curs si cat mai multe prezentari de cazuri clinice. In cadrul participarii la 
diferite activitati practice si al unor demonstratii se va urmari cunoasterea si insusirea 
investigatiei paraclinice. 
Tema  2.  Clinica bolilor hematologice.  
Abordarea pacientului cu boli hematologice. 
Atitudinea diagnostica la pacientul cu adenopatii, splenomegalie, sindrom 
hemoragipar. 
Explorari paraclinice utilizate in diagnosticul bolilor hematologice: sindrom anemic, 
citoze, citopenii. 
Activitati cu obiective si modalitati practice de rezolvare asemanatoare celor descrise 
la tema 1 dar cu specific patologic hematologic 
Tema  3.  Clinica bolilor reumatismale si imune.  
Abordarea pacientului cu boli reumatice: Anamneza, examen fizic, explorarea 
osteoarticulara. 
Explorari paraclinice utilizate in diagnosticul bolilor reumatice  
Evaluarea procesului inflamator, modificari hematologice, modificari ale enzimelor 
serice, anomalii imune  
Evaluare imagistica: radiologica, ecografie musculo-scheletala, RMN 
Solutii terapeutice in bolile reumatice: exemple si discutii  
Activitati cu obiective si modalitati practice de rezolvare asemanatoare celor descrise 
la tema 1 dar cu specific patologic de reumatologie si imunologie clinica 

Competen eleĂtransversale Activitatile desfasurate in stagiul clinic au ca scop dezvoltarea spiritului de „echipa” 
medicala, respectiv de insusire a modalitatilor de comunicare externa privitor la 
situatiile clinice studiate, punandu-se accent pe modul de comunicare orala si scrisa, 
inclusiv prin utilizarea sistemelor informatice moderne. Se pune accentul pe 
responsabilizarea studentilor in luarea deciziilor, corelarea cu ceilalti membri ai 
colectivului. Studentii sunt determinati sa devina constienti de faptul ca pregatirea de 
specialitate devine o obligatie permanenta, pe toata durata carierei medicale, aceasta 
fiind o conditie esentiala in mentinerea standardelor de lucru, respectarea permanenta 
a codurilor de buna practica si mentinerea in limitele de etica profesinala. 

Obiectivul general al disciplinei Prezentarea teoretică şi practică a patologiei medicale, în scopul însuşirii datelor 
privind etiologia, patogenia clinică, diagnosticul şi terapia acestor boli. 
Stimularea capacitatilor de analiza si sinteza, de intelegere, evaluare si autoevaluare; 
capacitatea de a lucra in echipa si dezvoltarea unui comportament etic.  

Obiectivele specifice disciplinei 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 



Diagnosticarea si terapia bolnavului spitalizat 

 

Con inutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

Tema  1  Noţiuni de alimentaţie şi igienă alimentară. 2 

Tema  2  Semiologia bolilor digestive. 2 

Tema  3  Investigaţii paraclinice în bolile digestive 2 

Tema  4  Patologia esofagiana 2 

Tema  5  Cancerul esofagian 2 

Tema  6  Gastrite acute şi cronice 2 

Tema  7  Ulcerul  gastric si duodenal 2 

Tema  8  Cancerul gastric 2 

Tema  9  Constipatie si diaree 2 

Tema  10  Colonul iritabil. 2 

Tema  11  Rectocolita ulcerohemoragica si boala Crohn 2 

Tema  12  Hepatitele cronice si ciroza hepatica; Icterele 2 

Tema  13  Pancreatitele.Cancerul de pancreas 2 

Tema  14  Litiaza biliara si complicatiile sale 2 

Tema 15 Clasificarea si etiopatogenia generala a anemiilor 2 

Tema 16 Anemiile hipocrome; Anemiile hemolitice 2 

Tema 17 Anemiile aplastice si alte insuficiente medulare.  
2 

                Transplantul de maduva osoasa 

Tema 18 Anemiile megaloblastice 2 

Tema 19 Leucemiile acute si cronice 2 

Tema 20 Limfoamele maligne 2 

Tema 21 Leucemii limfoide  2 

  Tema 22  Sindroame hemoragice. Coagulopatii ereditare.   
4 

              Coagularea intra-vasculara diseminata si fibrinoliza primara 

Tema 23  Antigeni si anticorpi. Structura si functia aparatului imun.                                                           2 

Tema 24  Vasculitele sistemice  

Tema 25  Lupusul eritematos diseminat si boala mixta de colagen.Sclerodermia, Polimiozita si Dermatomiozita-
dermia 

4 

Tema 26  Artrita reumatoida si Sindromul Sjogren  

Tema 27 Artrite infectioase.  Boala Paget, osteoporoze, steomalacii,osteodistrofii 2 

Tema 28 Lombosciatica. Reumatismul abarticular. Manifestari reumatice in boli generale 2 

Total 56 

Con inutulĂstagiuluiĂclinicĂ – ProgramaĂanalitic Ă 
 

 

1. Redactarea foii de observatie: reprezentarea principalilor parametri clinici (temperatura, puls, TA, 
diureza,etc.) 

4 

2. Tehnica recoltarii sangelui pentru analize biochimice si hematologice:VSH, timp Quick, timp de coagulare, 
timp de sangerare, APTT, (tehnica, valori normale, interpretare) 

4 

3. Cunoasterea valorilor normale ala principiilor constante hematologice si biochimice ( sange si urina) si 
interpretarea  de buletine in: hiperlipoproteinemii, sindroame inflamatorii, boli metabolice, hepatopatii si 
afectiuni digestive şi reumatologice. 

4 

4. Interpretarea buletinelor de analiza microbiologica 4 

5. Elemente clinice ale bolilor digestive 8 

6. Imagistica radiologică normala si patologica: indicatii, tehnica, diagnosticul principalelor modificari in bolile 
aparatului digestiv 
 

4 



7. Punctia biopsie: indicatii, contraindicatii, metoda cunoasterii tehnicii, interpretarea rezultatelor, urmarirea 
pacientului 

4 

8. Imagistica ecografică normala si patologica: indicatii, tehnica, diagnosticul principalelor modificari in bolile 
aparatului digestiv 

4 

9. Imagistica endoscopică normala si patologica: indicatii, tehnica, diagnosticul principalelor modificari in 
bolile aparatului digestiv 

4 

10. Recunoasterea urgenţelor în patologia digestivă şi conduita diagnostică şi terapeutică 4 

11. Criterii de spitalizare la pacientii cu patologie digestivă 4 

12. Interpretarea de buletine de analiza hematologice in anemii 4 

13. Interpretarea de buletine de analiza hematologice in leucemii si limfoame 4 

14. Interpretarea de buletine de analiza hematologice in alte boli hematologice 4 

15. Criterii de spitalizare la pacientii cu afectiuni hematologice 4 

16. Examenul clinic al pacientului cu afecţiune hematologică 4 

17. Puncţia medulară şi medulograma 4 

       18.Coagulograma. Prescrierea si monitorizarea tratamentului anticoagulant. 4 

       19.Sindroamele hemoragipare 4 

       20.Sindroame procoagulante 4 

       21.Tratamentul imunosupresiv în bolile hematologice. 4 

       22.Clinica pacientului cu afectiune reumatologică 4 

       23. Imagistica pacientului cu afectiune reumatologică 4 

       24. Examenul de laborator la pacientul cu afectiune reumatologică 4 

       25. Criterii de spitalizare la pacientii cu afectiune reumatologică 4 

       26.Tratamentul imunosupresiv în bolile 4 

       27. Testarea cunostintelor acumulate 4 

Total  112 

BibliografieĂminimal  

1. Harrison – PrincipiiĂdeĂMedicin ĂIntern Ăedi iaĂ14,ĂEd.Teora,ĂBucureştiĂ2003Ă(retip rireĂeditiaĂdinĂ2001) 
2. Leonida Gherasim (sub redactie)-Medicina Interna,vol I - IV Ed.Medicala, Bucuresti, 2002 
3. Dan Georgescu (coordonator)- Boli Interne,vol I si II, Ed. National, Bucuresti, 2005 
4. Ghid de practica medicala, Ed. Infomedica, Bucuresti, 2001 
5.Ă intoiuĂI., Cristian gabriel- FiziologiaĂcircula ieiĂartificiale,1998 
6. intoiuĂI.-CertitudiniĂînĂcardiologiaĂmodern ,2001 
7. intoiuĂI.-EKGĂînĂpracticaĂmedical ,Ă2002 
8. intoiuĂI., Cristian Gabriel-Circula iaĂextracorporeal ,2007 
9. intoiuĂI.ĂCoronaryĂstentĂrestenosis,Ă2011 
10.Cristian Gabriel-Managementul bolilor cardiovasculare,1998 
11.Cristian Gabriel-Ischemia miocardic Ăacut ĂşiĂischemiaĂmiocardic Ăcronic ,1999 
12.Cristian Gabriel- Particularit iĂcliniceĂaleĂboliiĂischemiceĂcoronariene,2009 

 
 

CoroborareaĂ con inuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentan ilorĂ comunit iiĂ epistemice,Ă asocia iilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ii 
Insusirea notiunilor predate la curs si lucrarile practice este sustinuta de expunerea in materialele idactice si stiintifice ale 
disciplinei, cursuri, indrumatoare in care sunt preluate ultimele date din literatura de specialitate nationala si internationala ce 
corespund asteptarilor reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatorilor reprezentativi din 
domeniul Sanatatii.  

 
 

Modul de transmitere a informa iilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Expunere a materiei de studiu sub forma unui ciclu de prelegeri oral si grafic prelucrate 
prin aplicatia Microsoft PowerPoint. Prezentari de cazuri clinice specifice patologiei 
predate la curs. 

Stagiu clinic  Expunerea si dobandirea cunostintelor materiei de studiu in cadrul interactiv specific 



clinicii. Examinare a cazurilor cu patologie respiratorie si renala, dar si a altor cazuri 
clinice din domeniul medicinei interne. Dobandirea calitatilor necesare examinarii 
corecte a pacientilor, solicitarea si interpretarea corecta a investigatiilor paraclinice 
necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect si a oportunitatilor terapeutice. 
Prezentarea tehnicilor de comunicare cu pacientii si de prezentare a datelor conform 
ghidurilor de buna practica medicala, cu respectarea eticii si deontologiei profesionale. 

  

 

StandardĂminimĂdeĂperforman Ă- baremĂminimĂdeĂactivit iĂce trebuiesc efectuate de c tre student:  

 Redactarea foii de observatie; 

 Interpretarea buletinelor de analiza hematologica, biochimica si microbiologica; 

 Interpretarea unei radiografii; 

 Redactarea unei retete; 

 Recunoasterea semnelor afectiunilor cu caracter de urgenta; 

 Criteriile de spitalizare; 
 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 60% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 30% 

- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 0 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 0 

- alte activităţi  0 

Descrie i modalit ile practice de evaluare final : 
- Proba practica va fi sustinuta cu unul dintre membrii colectivului catedrei. Aceasta se efectueaza timp de 20 de 

minute prin efectuarea anamnezei si a examenului clinic la un pacient, pe baza carora se sustine diagnosticul 
pozitiv. Se interpreteaza rezultatele paraclinice ale cazului, urmarindu-se capacitatea studentului de a prezenta 
complicatiile, prognosticul si da a structura planul de tratament al subiectului examinat. Examenul practic este notat 
de la 1 la 10, nota reprezentand 30% din nota finala. Promovarea examenului practic (după realizarea Baremului 
minim de activităţi ce trebuiesc efectuate de către student la lucrările practice / stagiul clinic) este condiţie pentru 
admiterea la verificarea finală. 

- Examenul scris consta dintrun test grila cu 25-45 intrebari cu raspuns unic sau multiplu, reprezentand 60% din 
nota finala.  

Cerin e minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerin e pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 Studentul cunoaste care sunt principalele concepte; 

 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect 
utilizat; 

 Minim nota 5 la examenul practic; 

 Sa rezolve satisfacator un caz clinic; 

 Studentul cunoaste si foloseste corect notiunile si 
conceptele studiate ; 

 Rezolva corect problemele cu grad ridicat de 
dificultate, bazate pe corelatii si conexiuni; 

 A parcurs atat bibliografia obligatorie, cat si cea 
suplimentara recomandata; 

 Minim nota 8 la examenul practic; 

 Are un limbaj de specialitate complex, prin care 
dovedeste o buna capacitate de a exprima coerent 
si rational datele clinice; 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicaleĂşiĂ
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicen  

Programul de studii Medicin  

 

Denumirea 
disciplinei 

Medicinaămuncii,ăboliăprofesionaleăşiăexpertiz ămedical  

Func iaădidactic ,ă
numeleăşiă
prenumele 

titularului de 
disciplin  

Sef de lucrari Dr. Serban Simina  

Func iaădidactic ,ă
numeleăşiă
prenumele 

titularului de curs 

Sef de lucrari Dr. Serban Simina 

Func iaădidactic ,ă
numeleăşiă
prenumele 

titularului de 
seminar 

Sef de lucrari Dr. Serban Simina 
Sef de lucrari Dr. Soare Ioana 

Codul disciplinei M.5.0900.07 Categoria formativ  a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 9 Tipul de evaluare final  (E, V) E9 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-op ional , F-facultativ ) O Num rul de credite 4 

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Num rădeăoreăpeăs pt mân  4 din care ore de curs: 2 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
2 

Totalăoreădinăplanulădeăînv mânt 56 din care ore de curs: 28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
28 

 Total ore pe semestru 112 
Total ore studiu 

individual 
56 

Distribu iaăfonduluiădeătimp ore 
1.ăDescifrareaăşiăstudiulănoti elorădeăcurs 6 
2.ăStudiulădup ămanual,ăsuportădeăcurs 30 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 14 
4.ăDocumentareăsuplimentar ăînăbibliotec  0 
5.ăActivitateăspecific ădeăpreg tire SEMINAR  0 
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  0 
7.Pregatireălucr riădeăcontrol 0 
8.ăPreg tireăprezent riăorale 0 
9.ăPreg tireăexaminareăfinal  6 
10.ăConsulta ii 0 



11. Documentare pe teren 0 
12. Documentare pe Internet 0 
13. Tutoriat 0 
14.ăExamin ri 0 
15.ăAlteăactivit i: 0 

 
Denumirea cursului  
Competen eleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

Insușireaănoțiunilorăteoreticeășiăpracticeăprev zuteăînăprogramaă
analitic ăaădisciplineiădeămedicinaămuncii,ăprivindădiagnosticulășiă
tratamentulăbolilorăprofesionaleășiăbolilorălegateădeăprofesiuneășiănoțiuniă
privindălegislațiaădeăs n tateășiăsecuritateălaăloculădeămunc , 
Precizarea principiilor de tratament în bolile profesionale șiăbolileălegateă
de profesiune 

Competen eleĂtransversale              Familiarizarea cu mijloacele si instrumentele de diagnostic si tratament 
in contextul bolilor profesionale si expertizei medicale in contextul bolilor 
profesionale conduce la dezvoltarea capacitatii de analiza si sinteza, de 
organizare, de intelegere, de evaluare si autoevaluare si la formarea unui 
comportament etic.     

Obiectivul general al 
disciplinei 

            Prezentarea aspectelor generale privind activitatea medicului de 
medicina muncii, 
            Prezentarea aspectelor legislative privindăs n tateaășiăsecuritateaălaă
loculădeămunc , 
            Diagnosticulășiătratamentulăbolilorăprofesionaleășiăalăbolilorălegateădeă
profesiune 

Obiectivele specifice 
disciplinei 

             Parcurgerea notiunilor teoretice si practice in cadrul cursului acestei 
discipline are ca scop formularea diagnosticului prezumtiv al unei boli 
profesionale sau boli legate de profesiune, identificarea factorilor de risc de la 
unălocădeămunc ,ăprecizareaăm surilorădeăprofilaxieănecesareăînăcondițiileă
expunerii la risc deăîmboln vireălaăloculădeămunc ,ăformulareaăprotocoluluiădeă
investigațiiăparacliniceășiădeălaboratorăînădiagnosticulădiferitelorăboliăprofesionaleă
șiăînăcadrulăcontroalelorămedicaleălaăangajareășiăperiodiceăaleăpopulațieiăactiveă
expus ălaăriscădeăîmboln vireăprofesional . 

 
Con inutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

1. MEDICINA MUNCII – GENERALIT IĂ   

- Defini ie 
- Scopurile medicinei muncii 
- Condi iaădeămunc  
- Noxele profesionale 
- Ac iuneaăgeneral ăaănoxelorăprofesionaleăasupraăorganismului 
- Domeniile componente ale medicinei muncii  
- Organizareaăşiăfunc ionareaămedicineiămunciiăpeăplanăna ionalăşiăinterna ional 

4 



2. ERGONOMIEĂMEDICAL Ă– FIZIOLOGIA MUNCII   

- Ergonomiaă(defini ie,ăclasificare,ărela iileădinădomeniulăergonomiei,ădisfunc iileăom-maşin -mediu, 
eficien aăergonomiei) 

- Modific rileăfiziologiceăaleăorganismuluiăînătimpulămuncii 
- Capacitateaădeămunc ăşiăfactoriiăcareăoădetermin  
- Obosealaăprofesional  
 

4 

3. BOLILE PROFESIONALE – GENERALIT IĂ  

- Defini ie 
- Tabelulădeăboliăprofesionaleălegiferatăînă araănoastr ăşi peăplanăinterna ional 
- Generalit iăprivindădiagnosticulăpozitiv,ătratamentulăşiăprofilaxiaăbolilorăprofesionaleă 
- Bolileălegateădeăprofesiuneă(defini ie,ătabel) 
 

4 

4. BOLILE PROFESIONALE ALE APARATULUI RESPIRATOR 

- PENUMOCONIOZELE:ădefini ie,ăetiologieă(factoriăetiologiciăprincipali,ăfactoriăetiologiciăfavorizan i,ătimpă
deăexpunereăprofesional ,ăprofesiuniăexpuse),ăpatogenieăgeneral ,ăclasificareaăpneumoconiozeloră
(criteriu anatomo-patologic, radiologic)  

- SILICOZA.ăDefini ie.ăEtiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic. Diagnostic pozitiv. 
- Diagnosticădiferen ial.ăComplica ii.ăEvolu ie.ăExpertizaăcapacit iiădeămunc .ăTratament.ăProfilaxie 
- AZBESTOZA.ăDefini ie.ăEtiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv. 
- Diagnosticădiferen ial.ăComplica ii.ăEvolu ie.ăExpertizaăcapacit iiădeămunc .ăTratament.ăProfilaxie 
- BISINOZA.ăDefini ie.ăEtiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv. 
- Diagnosticădiferen ial.ăComplica ii.ăEvolu ie.ăExpertizaăcapacit iiădeămunc .ăTratament.ăProfilaxie 
- ASTMULăBRONŞICăPROFESIONAL.ăDefini ie.ăEtiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv. 
- Diagnosticădiferen ial.ăTratament.ăProfilaxie 

4 

5. INTOXICA IILEĂPROFESIONALE      

- TOXICELEăPROFESIONALE.ăDefini ie.ăP trundereaătoxicelorăînăorganism.ăCircula ia,ăr spândirea,ă
epozitarea. Biotransformareaătoxicelor.ăEliminareaătoxicelorădinăorganism.ăMecanismeădeăac iuneăaă
toxicelor.ăRela iiăexpunere-efectăşiărela iaăexpunere-r spuns.ăIndicatoriădeăexpunereăşiăindicatoriădeă
efect biologic. Limite admisibile 

- INTOXICA IAăPROFESIONAL ăCUăPLUMBă(plumbămetalic,ăoxiziădeăplumb,ăcompuşiăanorganiciăşiă
compuşiăorganici).ăEtiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv.ăDiagnosticădiferen ial.ă
Sechele. Tratament. Profilaxie 

- INTOXICA IAăPROFESIONAL ăCUăMERCURă(mercurămetalic,ăcompuşiăanorganiciăşi compuşiă
organici).ăEtiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv.ăDiagnosticădiferen ial.ăTratament.ă
Profilaxie 

- INTOXICA IAăPROFESIONAL ăCUăBENZENă 
- Etiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv.ăDiagnosticădiferen ial.ăTratament.ăProfilaxie 
- INTOXICA IAăPROFESIONAL ăCUăNITROăŞIăAMINO-DERIVA IăAIăHIDROCARBURILORă

AROMATICEăEtiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv.ăDiagnosticădiferen ial.ăTratament.ă
Profilaxie  

- INTOXICA IAăPROFESIONAL ăACUT ăCUăOXIDăDEăCARBON 
- Etiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv.ăDiagnosticădiferen ial.ăTratament.ăProfilaxie 
- INTOXICA IAăPROFESIONAL ăGAZEăŞIăVAPORIăIRITAN I 
- Etiologie. Patogenie. Tablou clinic. Tratament. Profilaxie 
- INTOXICA IAăPROFESIONAL ăCUăINSECTO-FUNGICIDE ORGANO FOSFORICE 
- Etiologie. Patogenie. Tablou clinic. Tratament. Profilaxie 
- INTOXICA IAăPROFESIONAL ăCUăALCOOLăMETILIC 
- Etiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv.ăDiagnosticădiferen ial.ăTratament.ăProfilaxie 
 

4 

6. BOLI PROFESIONALE DATORATE FACTORILOR FIZICI  
- SURDITATEAăŞIăHIPOACUZIAăPROFESIONAL  
- Defini iaăsurdit iiăşiăhipoacuzieiăprofesionale.ăEtiologie.ăPatogenie.ăTablouăclinic.ăDiagnosticăpozitiv.ă

4 



Diagnosticădiferen ial.ăTratament.ăProfilaxieă 
- BOLILEăPROFESIONALEăDATORATEăVIBRA IILORă(TREPIDA IILOR) 
- Etiologie.ăPatogenieăgeneral .ăBoliăprofesionaleădatorateăvibra iilorăcuăfrecven aă0-2ăHz,ăcuăfrecven aă

0-20ăHz,ăcuăfrecven aă20-200 Hz (Sindromul Raynaud profesional) 
- BOLI PROFESIONALE DATORATE MICRCLIMATULUI CALD 
- Etiologie. Patogenie. Tablou clinic. Tratament. Profilaxie   

7. PROBLEME SPECIALE DE MEDICINA MUNCII  

- MEDICINA MUNCII LA UNELE CATEGORII SOCIO PROFESIONALE 
- Muncaăstângaciului,ămuncaăcelorăcuăvedereămonocular ,ămuncaăepilepticului,ămuncaădiabeticului 
- MEDICINA MUNCII ÎN DIFERITE RAMURI PROFESIONALE 
- Mine.ăAgricultur .ăIndustriaăconstructoareădeămaşini.ăIndustriaătextil .ăMuncaălaăvideo-terminale. 

Profesiuni medico-sanitare. Transporturi.  
 

4 

Con inutul laboratorului / stagiului clinic / seminarului – Programa analitic   Nr. ore 
  
1. Anamneza profesionala 3 
2. Examenul medical la angajare si controlul medical periodic 3 
3. Profesiograma 2 
4. Examinarea radiologica in silicoza 2 
5. Probe functionale respiratorii 2 
6. Caz clinic  de silicoza 2 
7. Caz clinic de astm bronsic  profesional 2 
8. Caz clinic de intoxicatie profesionala cu plumb 2 
9. Caz clinic de  intoxicatie profesionala cu mercur metalic 2 
10. Caz clinic de  intoxicatie profesionala cu benzen 
 

2 

11 Modific rileăfiziologiceăaleăorganismuluiăînătimpulămuncii 
 

2 

12 Examenul medical la angajare si controlul medical periodic pentru persoanele cu functii in siguranta 
circulatiei 

2 

13 Audiograma si prezentarea unr cazuri de surditate profesionala 2 
Bibliografie minimal  

 Serban Simina suport de curs 2012 
 PAVEL Anca – Manual de Medicina Muncii, ed. Cargo Magazin, Bucureşti,ă2002 
 NAGHIăEugeniaă(subăredac ie)- Patologiaăprofesional ăaăaparatuluiărespirator,ăEdituraăUniversitar ăŢăCarolă

Davila>,ăBucureşti,ă1997; 
 NAGHIăEugeniaă(subăredac ie)- Patologiaăalergic ăprofesional ,ăEdituraăMOLDOGRUP,ăBucureşti,ă2001; 
 NICULESCU T., TOMA I., PAVEL Anca -  “MedicinaăMuncii”ăvol.I,ăEdituraăMEDMUN,ăBucureşti,ă1999; 
 NICULESCU T., TOMA I., TODEA A., PAVEL Anca -  “MedicinaăMuncii”ăvol.II,ăEdituraăMEDMUN,ă 
 Bucureşti,ă2000; 
 NICULESCU T., TOMA I., TODEA A., PAVEL Anca -  “MedicinaăMuncii”ăvol.III,ăEdituraăMEDMUN,ă 
 Bucureşti,ă2002; 
 NICULESCU T. – Cursădeămedicinaămuncii,ăEd.ăMEDMUN,ăBucureşti,ă1995; 
 NICULESCU T. - Îndreptarăpracticădeămedicinaămunciii,ăEdituraăMEDMUN,ăBucureşti,ă1993 
 Serban Simina Medicina muncii in transporturi  editura Printech 2003 

 

 
CoroborareaĂ con inuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentan ilorĂ comunit iiĂ epistemice,Ă asocia iilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ii 
Notiunile teoretice si practice expuse un cadrul disciplinei sunt in conformitate cu normele nationale si 
internationale in ceea ce priveste Medicina muncii, bolile profesionale si expertiza medicala, iar insusirea lor de 



catre stundent contribuie la integrarea intr-un mediu profesional responsabil indiferent de domeniul medical ales 
ulterior, corespunzand astfel asteptarilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatorilor 
reprezentativi din domeniul Sanatatii. 

 
Modul de transmitere a informa iilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Expunere  a materiei de studiu sub forma de prelegeri orale si grafice,prelucrat 
in aplicatia Power Point 

 Seminar 
Prezent riădeăcazuri  clinice si investigatii paraclinice specifice patologiei 
complexe predate la curs,ădiscuții 

 
Standard minim de performan Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit iĂ ce trebuiesc efectuate de c tre student la 
lucr rile practice pentru a fi admis la examenul practic – laĂseminarĂpentruĂaĂfiĂadmisĂlaĂverificareaĂfinal  
- efectuarea anamnezei profesionale,  
-interpretarea corecta a buletinelor de analize(toxicologice,ergonomice,hematologice,biochimice,) si alte 
investigatii paracinice 
-deprinderea calitatilor necesare stabilirii diagnosticului pozitivășiădiferențial pentru boala profesionala , precum si a 
prinicipiilor  de profilaxie șiătratament 
-asimilarea elementelor de baza ale codului etic profesional. 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- r spunsurile la examen / verificare (evaluarea final ) 90% 

- r spunsurile finale la lucr rile practice de laborator % 

- testarea periodic  prin lucr ri de control / colocvii 5% 

- testarea continu  pe parcursul semestrului 5 % 

- activit ile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. % 

- alte activit i  0% 

Descrie i modalit ile practice de evaluare final ,  lucrare scris   descriptiv   
Cerin e minime pentru nota 5 

(sau cum se acord  nota 5) 
Cerin e pentru nota 10 

(sau cum se acord  nota 10) 
 Studentul cunoaste principalele concepte 
 Poate efectua corect anamnezaăprofesional  
 Foloseste corect limbajul de specialitate  
 Stabileste diagnosticul pozitiv în boala 

profesional ăși boala legat ădeăprofesiune 

 Minim  5 la practic 

 Rezolvarea unui caz clinic 

 Studentul cunoaste si foloseste corect 
principalele  concepte si notiunile studiate   

 Dobândireaăcompetențelorăspecificeădisciplinei 
 Folosirea unui limbaj complex de specialitate  
 Nota 8 la practic 

 
 

Data complet rii  
25.09.2014  

  
Titular disciplin , Şef Departament, 

Sef Lucrari Dr. Serban Simina Prof. Univ. Dr. Dan Manastireanu  
  

Titular de curs, Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 

Sef Lucrari Dr. Serban Simina 
Sef de lucrari Dr. Serban Simina 

 
Sef de lucrari Dr. Soare Ioana 

  
Data aviz riiăîn departament  

29.09.2014  



 
 
 
 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞAĂDISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicale şiĂ
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitare de licenţ  

Programul de studii  Medicin  

 

Denumirea disciplinei NEUROPSIHIATRIE INFANTIL  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

ŞefĂlucr riĂDr.ĂBudişteanuĂMagdalena 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
ŞefĂlucr riĂDr.ĂBudişteanuĂMagdalena 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

- 

Codul disciplinei M.O.10 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 10 Tipul de evaluare finală (E, V) V10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) Op Numărul de credite 2 

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

Număr de ore pe săptămână 1 din care ore de curs: 1 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
- 

Total ore din planul de învăţământ 14 din care ore de curs: 14 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
- 

 Total ore pe semestru 56 
Total ore studiu 

individual 
42 

Distribuţia fondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 

2. Studiul după manual, suport de curs  

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR  

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  4 

7.Pregatire lucrări de control  



8. Pregătire prezentări orale  

9. Pregătire examinare finală 10 

10. Consultaţii 2 

11. Documentare pe teren  

12. Documentare pe Internet 4 

13. Tutoriat  

14. Examinări  

15. Alte activităţi: 8)…  

 

Denumirea cursului Neuropsihiatrie infantilă 

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

 Să cunoască terminologia utilizată în neuropsihiatria infantila; 
 Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din 

neuropsihiatria infantila; 

 Să înţeleagă importanţa studiilor de caz în patologia neuropsihiatrica infantila; 
 Să demonstreze capacitatea de diagnosticare a principalelor afectiuni 

neuropsihiatrice; 

 Să își însușească abilităţi de evaluare a copiilor cu boli neuropsihice; 
 Să dezvolte deprinderi de diagnostic diferential in patologia neuropsihiatrica 

infantila;  

 Să identifice și să aleagă metodele optime de tratament in patologia 
neuropsihiatrica; 

CompetenţeleĂtransversale  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 

Obiectivul general al disciplinei  Să se familiarizeze cu principalele afectiuni din domeniul neuropsihiatriei 
infantile    

Obiectivele specifice disciplinei  Să surprindă corect  aspectele specifice ale patologiei neuropsihiatrice 
infantile  

 Să înţeleagă notiunile de baza privind diagnosticarea si tratamentul celor mai 
frecvente afectiuni neuropsihiatrice infantile; 

 Să dezvolte abilităţile argumentative ale studenţilor 
 

ConţinutulĂcursuluiĂ– ProgramaĂanalitic Ă Nr. 
ore 

 Dezvoltarea psihomotorie a copilului 2 

 Paraliziile cerebrale 2 

 Epilepsia si sindroamele epileptice la copil 2 

 Manifestarile paroxistice neepileptice 2 

 Convulsiile febrile 1 

 Dizabilitatile intelectuale ale copilului; sindroame genetice ce asociaza retard psihomotor 2 

 Bolile neuromusculare 2 

 Bolile cerebrovasculare ale copilului 1 

ConţinutulĂlaboratoruluiĂ/ stagiului clinic / seminarului – ProgramaĂanalitic Ă - 

Bibliografie minimal  



Diseases of the Nervous System in Childhood. Jean Aicardi, 2009. 
Clinical Pediatric Neurology: A Signs and Symptoms Approach. Gerald M. Fenichel, 2009. 
A Clinical Guide to Epileptic Syndromes and their Treatment. C.P. Panayiotopoulos, 2008. 
Neurologie pediatrica. Valeriu Popescu, 2011. 

 

Coroborarea conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Cursul permite integrarea informatiilor expuse in contextul cunostintelor asimilate la alte discipline (Psihiatrie, Pediatrie) in 
vederea dezvoltarii complexe a gandirii medicale pe orice categorie de varsta astfel incat sa corespunda asteptarilor 
reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniul Sanatatii. 

 

Modul de transmitere a informaţiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Transmiterea informatiilor, respectiv explicarea acestora folosind mod de prezentare in 
format Power Point ; exercitii interactive : prezentari si studiu de caz 

Laborator / stagiu clinic / seminar - 

 

Standard minim de performanţ Ă- baremĂminimĂdeĂactivit ţiĂceĂtrebuiescĂefectuateĂdeĂc treĂstudentĂpentruĂaĂfiĂadmisĂ
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 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat ĂînĂprocente 

(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. - 

- alte activităţi (prezentare la examen) 10% 

DescrieţiĂmodalit ţileĂpracticeĂdeĂevaluareĂfinal ,ĂExamenĂ(lucrareĂscrisaĂtipĂgrila) 
CerinţeĂminimeĂpentruĂnotaĂ5 

(sau cum se acordă nota 5) 
CerinţeĂpentru nota 10 

(sau cum se acordă nota 10) 
 prezentarea la examen  

 parcurgerea testarilor periodice prin lucrari de 
control  cu raspunsuri finale corecte, respectiv 
obtinerea unor scoruri de tip satisfacator in cursul 
acestor testari pe parcursul semestrului 

 completarea corecta a unor subiecte la examenul 
final 

 Completarea corecta a tuturor cerintelor de la 
examenul final 

 Daca este cazul, studentul care a participat la 
activitati de tip referate/eseuri/traduceri primeste 
20% la nota finala 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerald+M.+Fenichel%22


Data completării 
25.09.2014  

  
Titular disciplină, Şef Departament, 

ŞefĂlucr riĂDr.ĂBudişteanuĂMagdalena Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 
  
 
 

Titular de curs, 
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 

ŞefĂlucr riĂDr.ĂBudişteanuĂMagdalena …… 
  
 
 

Data avizării în departament 
 

29.09.2014  
 
 
 
 
 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 

ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicale si 
profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii  Medicină 

 

Denumirea disciplinei NEUROPSIHOSOMATICA MEDICALA 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Prof.Univ. Dr. Dumitru Constantin-Dulcan 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Prof.Univ. Dr. Dumitru Constantin-Dulcan 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

 

Codul disciplinei M.5.0900.09 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 9 Tipul de evaluare finală (E, V) E9 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 2 

* 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: 2 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
0 

Total ore din planul de învăţământ 28 din care ore de curs: 28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
0 

 Total ore pe semestru 56 
Total ore studiu 

individual 
28 

Distribuţia fondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 

2. Studiul după manual, suport de curs 0 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 0 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  2 

7.Pregatire lucrări de control 0 

8. Pregătire prezentări orale 0 

9. Pregătire examinare finală 6 

10. Consultaţii 0 

11. Documentare pe teren 0 

12. Documentare pe Internet 2 

13. Tutoriat 0 

14. Examinări 0 

15. Alte activităţi:  0 



 

Denumirea cursului  

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

obtinerea capacitatii de orientare asupra diagnosticului in bolile neuropsihosomatice si 
inteprinderea masurilor de interventie terapeutica 

CompetenţeleĂtransversale capacitatea de intelegere si organizare a modului de gandire in diagnosticul clinic al 
bolnavului, capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de evaluare si autoevaluare, 
invatarea modului de lucru in echipa si a avea un comportament etic la patul 
bolnavului. 

Obiectivul general al disciplinei  abordarea holistica a pacientului in relatia sa cu boala si interelatia cu medicul prin 
cunoasterea integrata a unor mecanisme neurofiziologice si psihosomatice. 

Obiectivele specifice disciplinei Gestionarea relatiei medic  - pacient, identificarea cauzelor neuropsihologice ale unor 
manifestari somatice, aprecierea amprentei neuropsihice pe care boala o imprima, 
crearea unei atitudini umaniste si spirituale fata de boala si fata de pacient. 

 

Conţinutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

1. Conceptul integrator al stiintei neuropsihosomatice. Definitie. Domeniu.  2 

2. Bazele neurofiziologice ale starii de constienta. 2 

3. Biopsihologia si implicatiile in practica medicala. 2 

4. Psihologia relatiei medic – pacient.  2 

5. Rolul trasaturilor de personalitate in determinarea bolilor. Elemente de psihosomatica.  2 

6. Elemente de psihologie a varstelor. 2 

7. Neuropsihologia comunicarii. 2 

8. Sressul in lumea moderna. Tehnici de relaxare. Fiziologia relaxarii. 2 

9. Psihocibernetica sau autoprogramarea pe sanse sau esec. 2 

10. Psihofiziologia hipnozei. 2 

11. Dimensiunile psihosomatice ale trairii religioase 2 

12. Psihologia sexualitatii. 2 

13. Elemente de interventie psihoterapeutica. 2 

14. Moartea clinica. Elemente de tanatologie – atitudinea in fata mortii. 2 

Conţinutul laboratorului / stagiului clinic / seminarului – Programa analitic   Nr. ore 

Bibliografie minimal  

1. Dulcan Dumitru Constantin. (2009), Inteligenta materiei, Editura Eikon, Bucuresti 

2.Cornutiu, G (1998), Bazele psihologice ale practicii medicale, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea 

3. Dafinoiu, I. (2002), Personalitatea – metode de abordare clinica, Editura Polirom, Iasi 

4. Ionescu, G. (1975), Psihosomatica, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 

 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Insusirea notiunilor teoretice ale disciplinei dezvolta capacitatea viitorului medic de a gestiona relatia medic  - pacient, de a 
identifica cauzele neuropsihologice ale unor manifestari somatice,de a aprecia amprenta neuropsihica pe care boala o 
imprima, de a crea o atitudine umanista si spirituala fata de boala si fata de pacient, contribuind la integrarea profesionistilor 
din domeniul medical romanesc in spatiul european.  

 

Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Curs intractiv: laptop, proiector pentru prezentarea notiunilor 

Laborator / stagiu clinic / seminar  

 



StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ 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  

Pentru dobandirea de catre student a nivelului minim de competente generale si specifice disciplinei consideram necesara 
prezenta interactiva la minim 70% din cursuri si redactarea unui referat. 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 90% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator % 

- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului % 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. % 

- alte activităţi  % 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final  
Examen oral 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 Insusirea notiunilor de baza prezentate in cadrul 
cursului 

 Insusirea temeinica a tuturor notiunilor predate la 
curs 

 
 

Data completării  
25.09.2014  

  
Titular disciplină, Şef Departament, 

                  Prof. Dr. Dumitru Constantin-Dulcan Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 
  
 

Titular de curs, 
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 

                 Prof. Dr. Dumitru Constantin-Dulcan …… 
  
 
 

Data avizării în departament 
 

29.09.2014  

 
 
 
 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicaleă şiă
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 
Ciclul de studii Studii universitareădeălicenţ  
Programul de studii  MEDICIN  

 
Denumirea 
disciplinei 

PRACTIC ăDEăSPECIALITATE   

Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiă
prenumele 

titularului de 
disciplin  

Prof. Dr. Manastireanu Dan 

Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiă
prenumele 

responsabilului de 
practica 

Conf.Univ. Dr. Gabriel Cristian 

Funcţiaădidactic ,ă
numeleăşiă
prenumele 

titularului de 
verificare 

Conf.Univ. Dr. Gabriel Cristian 

Codul disciplinei M.5.0010.13 Categoria formativ  a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul  Tipul de evaluare final  (E, V) V10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţional , F-facultativ ) O Num rul de credite 2 
 

 

Num rădeăoreăpeăs pt mân   din care ore de curs:  
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
 

Totalăoreădinăplanulădeăînv ţ mânt 160 din care ore de curs:  
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
160 

 Total ore pe semestru  
Total ore studiu 

individual 
0 

Distribuţiaăfonduluiădeătimp ore 
1.ăDescifrareaăşiăstudiulănotiţelorădeăcurs 0 
2.ăStudiulădup ămanual,ăsuportădeăcurs 0 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 0 
4.ăDocumentareăsuplimentar ăînăbibliotec  0 
5.ăActivitateăspecific ădeăpreg tireăSEMINARăşi/sauăLABORATOR 0 
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  0 
7.Pregatireălucr riădeăcontrol 0 
8.ăPreg tireăprezent riăorale 0 



9.ăPreg tireăexaminareăfinal  0 
10.ăConsultaţii 0 
11. Documentare pe teren 0 
12. Documentare pe Internet 0 
13. Tutoriat 0 
14.ăExamin ri 0 
15.ăAlteăactivit ţi: 0 

 
Denumirea cursului PRACTICA DE SPECIALITATE 
Competenţeleăprofesionaleă
specifice disciplinei 

Cunoaşterea, înţelegerea, explicarea şiăinterpretarea tuturor cunoștințelor teoretice 
obținute în cursul anului III 
- Aplicarea  practic ăaălegislaţieiăsanitareăînădomeniuăşiăconsecinţeleănerespect riiă
acesteia  
- Întelegereaănecesit ţiiăm surilorădeăprimăajutor,ăaăactivit ţilorăindividualeăşiăcolective. 

Competenţeleătransversale Dezvoltarea ca viitoare cadre medicale cu specificațieădirect ăaăvalențelor 
tridimensionaleăaleăentit ții lor – medic, membru al familiei și participant la viața 
social ă 

Obiectivul general al disciplinei Familiarizareaăstudenţilorăcuăpracticaădeăziăcuăzi,ăfundamentat ăpeăcunoștiințele 
teoretice obținute 

Obiectivele specifice disciplinei Înțelegerea importanței activit țiiăpracticeăpentruăîntreagaăcarier ămedical  

 
Conţinutul cursului – Programa analitic     
Nr. ore total   200 
Limbajului medical – Completarea,ăsubăîndrumare,ăaăunorăformulareăşiăînscrisuriăspecificeăsecţiei/serviciuluiăundeă
seăefectueaz ăpractica,ăcomunicareaăcuăpacientulăprivindăm surileădeăeducaţieăpentruăs n tate. 
Administrativ-managerial - drepturileăşiăobligaţiileăpacientului,ăobținereaăconsimţ mântulăinformat,ăasigurareaădeă
malpratice, noțiuniăgeneraleădeămanagementăhospitalier,ăcunoaştereaăşiăaplicareaăregulilorăcuprinseăînăcadrulă
“precauţiilorăuniversale”ănoțiuni de management hospitalier. 
Igieno-dietetice și de microclimat - reguliăşiămetodeădeădezinfecţie,ăasepsie,ăantisepsie,ăregimurileădieteticeă
specifice și condiții de microclimat,  
Supravegherea pacienţilor – interpretareaădatelorădeămonitorizare,ăinclusivăinvaziv ,ăaăfuncțiilor vitale, 
interpretarea datelor de semiologie și susținerea unui diagnostic pozitiv și diferențial.  
Manevre medico-chirurgicale - m surareaăinvaziv ăaăTA,ăAV,ăgazometrieăsanguin ,ătratamentul parenteral și 
calcularea balanței hidro-ionice,tratamentulăpl gilor,ădiagnosticăEKG,ăimobilizareaăprovizorie/definitiv ,ătratamentulă
pl gilor,ăpreg tireaăpacienţilorăînăvedereaăefectu riiăunorăexplor riăimagisticeă(ecografieăabdominal ,ăendoscopie,ă
CT,IMR,ăPETSCAN,ăradiografiiăcuăsubstanţ ădeăcontrast). 
Bibliografie minimal  

1. Proca E., sub red- Tratatădeăpatologieăchirurghical ,ăvol.I,ăEd.Med.,ăBucureşti,ă1989;ă 
2. VexlerăL.,ăD nil ăN.- MicaăchirurghieăEd.Junimea,ăIaşi,ă1984ă 
3. Kaufmann A., sub red- Propedeutic ăşiăsemiologieăchirurghical ,ăEd.Dacia,ăCluj-Napoca, 1986. 
4. Angelescu N.- Tratatădeăpatologieăchirurghical - Ed.Med,ăvol.1ăşiă2,ăBucureşti,ă2001;ă 
5. PrişcuăAl.- Chirurghie,ăvol.1ăşiă2- Ed.did.ped.,ăBucureşti,ă1994-1995;  
6. BancuăV.E.ăşiăcolab.- Patologieăchirurghical - Ed.did.ped.,ăBucureşti,ă1983ă 
7. AngelescuăN.,ăAndronescuăPD,ăChirurgieăgeneral ..ăEd.Medical ,ăBucureşti,ă2000 
8. Prof. Dr. Kikeli Pal Istvan, Profilaxia in medicina de familie, editura Procardia 2001, litografia UMF 2002. 
9. Restian, M. Mateescu, Ghid practic de medicina familiei, Ed. Universitara C. Davila Buc., 1998 
 

 
Coroborareaă conţinuturiloră disciplineiă cuă aştept rileă reprezentanţiloră comunit ţiiă epistemice,ă asociaţiiloră
profesionaleăşiăangajatorilorăreprezentativiădinădomeniulăS 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 Metode didactice folosite 
Practic   Activitateaăuzual ăaăinstituției 

 
Standardăminimădeăperformanţ ă– vezi - STANDARDELE  PRACTICII  DE  SPECIALITATE  
ANUL IV-V , BAREM DE PRACTICĂ  
 
 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 
- r spunsurile la examen / verificare (evaluarea final )  80% 
- r spunsurile finale la lucr rile practice de laborator  
- testarea periodic  prin lucr ri de control / colocvii 10% 
- testarea continu  pe parcursul semestrului  
- activit ţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10% 
- alte activit ţi   
Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E/V. lucrareăscris  

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acord  nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acord  nota 10) 

 cunoştinţeăpentruănotaă5ă– noțiuniădeăbaz ă
superficial; 

 cunoştinţeăpentruănotaă10ă– toate noțiunile 
predate 

 
 
 
 

Data complet rii 

 

25.09.2014  
  

Titular disciplin , 
Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 

Şef Departament, 
Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 

 

Responsabil de practica, 
 
 

Titular de verificare, 
Conf.Univ.Dr. Gabriel Cristian Conf.Univ. Dr. Gabriel Cristian 

  

Data aviz riiăîn departament  

   29.09.2014 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN   

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicaleĂşiĂ
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii  Medicina  

 

Denumirea disciplinei Radiologie si Imagistica Medicala 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Conferentiar Dr. Florin Draghia 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Conferentiar Dr. Florin Draghia 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

 Conferentiar Dr. Florin Draghia 
Asist.Univ.Dr. Istode Ciprian (p.o.) 

Codul disciplinei M.5.0900.08 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul*  9 Tipul de evaluare finală (E, V) E9 

Regimul disciplinei0 O Numărul de credite  4 

* 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 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
2 

Total ore din planul de învăţământ 56 din care ore de curs: 28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
28 

 Total ore pe semestru 112 
Total ore studiu 

individual 
56 

Distribuţia fondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 

2. Studiul după manual, suport de curs 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 0 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 0 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 16 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc   0 

7.Pregatire lucrări de control 0 

8. Pregătire prezentări orale 0 

9. Pregătire examinare finală 10 

10. Consultaţii 0 

11. Documentare pe teren 0 

12. Documentare pe Internet 6 

13. Tutoriat 2 

14. Examinări 0 

15. Alte activităţi: 8 0 



 

Denumirea cursului Radiologie si imagistica medicala 

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

Cursul: 
Modalitatile de investigatie radiologica si imagistica moderne , avantajele si 
dezavantajele folosirii lor  in functie de aparatele si sistemele studiate, precum si in 
functie de invazivitatea lor. Cunoasterea si intelegerea principalelor tipuri de 
investigatii imagistice si radiologice, si asocierea lor corecta in patologia generala in 
functie de calitatea , cantiatatea si importanta datelor si cunostiintelor pe care le aduc . 
Seminar/LP:  
Studiul amanuntit al principalelor afectiuni din punct de vedere imagistic si radiologic 
grupate pe aparate si sisteme,prin discutii la obiect pe radiografii sau alte investigatii 
radio imagistice normale sau patologice , proiectate la videoproiector. 

CompetenţeleĂtransversale  
Radiologia si imagistica medicala , prin dezvoltarea in ultimul timp a ramurilor sale , a 
devenit o specialitate fara de care diagnosticul corect si rapid al patologiei generale nu 
este de conceput. Este folosita in diagnosticarea tuturor ramurilor patologiei , de la 
bolnavi cu o singura afectiune pina la bolnavi cu multiple afectiuni legatesau nu intre 
ele , avind natura transdisciplinara , care cere abilitati multiple, ca: utilizatrea 
tehnologiei de ultima ora, preluarea si prelucrarea unei cantitati mari de informatie , 
corect si in timp redus, cu luarea deciziilor importante rapid.Necesita lucrul in echipa , 
cu majoritatea medicilor generalisti sau specialisti, la diagnosticul si monitorizarea 
bolnavilor din toate specialitatile, drept pentru care cunostiintele medicale trebuie sa 
fie vaste , clare si sigure.Astfel deschiderea spre invatare pe tot parcursul vietii este 
foarte importanta  si se face constant intr-un ritm alert. 
 

Obiectivul general al disciplinei    Modalitatile de investigatie radiologica si imagistica moderne , avantajele si 
dezavantajele folosirii lor  in functie de aparatele si sistemele studiate, precum si in 
functie de invazivitatea lor. Cunoasterea si intelegerea principalelor tipuri de 
investigatii imagistice si radiologice, si asocierea lor corecta in patologia generala in 
functie de calitatea , cantiatatea si importanta datelor si cunostiintelor pe care le aduc . 
 

Obiectivele specifice disciplinei   Cunoasterea tuturor ramurilor  imagistice sau radiologice,scopul pentru care au fost 
create , avantajele si dezavantajele fiecarei in functie de patologia bolnavului , 
caracterul lor interventional, doza de radiatii preluata de corpul uman/beneficiul 
medical al investigatiei . 
Alegerea corecta a investigatiei imagistice folosite in raport cu patologia si indicatiile 
sau contraindicatiile medico-imagistice    

 

Conţinutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

1. CURS INTRODUCTIV 2 

2.Tehnici imagistice actuale: radioscopia, radiografi a conventionala 
tomografia computerizata 
explorarea prin rezonanta magnetica 
scintigrafia 
Radiatiile roentgen  : mod  de producere, proprietati, formarea imaginii, 
 efecte biologice, protectie 

2 

3. Radiologia aparatului respirator : metode  de examinare ( analiza unei radiografii pulmonare) 2 

4. Pneumopatiile acute: pneumonia tipica, bronhopneumonia, pneumonii atipice 
pneumopatii interstitiale, supuratiile pulmonare,bronsiectazii 

2 

5.Tuberculoza pulmonara: primara/secundara 2 

6.Tumorile bronhopulmonare 2 

7. Tumorile mediastinale 2 

8.Radiologia cordului  si vaselor mari  : arcurile cordului, cordul in afectiunile valvulare 
 insufi cienta cardiaca, circulatia pulmonara normala 
 si patologica, afectiunile pericardului 

2 

9.Imagistica normala si patologica a esofagului: examinare, dilatatii,  stenoze benigne  si 
maligne, varicele esofagiene, esofagul 

2 



operat, eorpii straini esofagieni 

10. Herniile hiatale/ Esofagita  de reflux. Stomacul normal radiologic : examinare, modificari  de pozitie  si de situare 2 

11. Ulcerul gastro-duodenal 
Cancerul gastric 

2 

12.Imagistica duodenului, pancreasului si a aparatului biliar 
Imagistica intestinului subtire si a colonului 

2 

13.Aparatul urinar : radiografia renala simpla, urografia, modificari  elementare, 
boala litiazica, afectiunile tumorale 

2 

14.Diagnosticul imagistic al patologiei osteoarticulare 2 

Conţinutul seminarului – Programa analitic   Nr. ore 

1. Radio/anatomia torace/pleura/plamani 2 

2. Patologia toraco-pleurala 2 

3. Patologia pulmonara 2 

4. Patologie mediastin: afectiuni inflamatorii, adenopatii, tumori  2 

5. Cord- radiografia clasica , angiografii, tratament endovascular 2 

6. LUCRARE 1 2 

7. Radioanatomia abdomen si pelvis 2 

8. Ficat/splina- Rx, echo,Ct, RMN,angio. Emololizare tumorala, criogenia tumorala hepatica 2 

9. Cai biliare/pancreas 2 

10. Rinichi 2 

11. Intestine, cadru colic, adenopatii 2 

12. Imagistica invaziva 
              Imagistica endovasculara 

2 

13. LUCRARE 2 2 

14. EXAMEN  2 

Bibliografie minimal  

 Biblografie: 
M.  Vladareanu -Note  de curs 
V . Grancea – Bazele Radiologie si Imagisticii Medicale, Bucuresti, 1996 
Chisleag - Radiologie vol I  si II, 1960 
I.Pana, M. Vladareanu - Radiologia aparatului osteoarticular, Ed. Medicala, Bucuresti, 1977 
I.Pana, M.Vladareanu - Radiologia stomacului si duodenului, Bucuresti, 1975 
I.Pana, M. Vladareanu - Radiologia aparatului respirator, Ed. Didactica si Pedagogica, 1983 
Sutton – Radiology, Fifth Edition, 1993 
Draghia F.-AnatomiaĂşiĂfiziologiaĂomului-aplicaţiiĂpractice,2011 
Dr ghiaĂF.-Anatomie:aparatulĂdigestivĂ,lucr riĂpractice,Ă2010 

 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Insusirea notiunilor teoretice si practice in cadrul cursului si lucrarilor practice permit integrarea intr-un mediu profesional 
responsabil, capacitatea de a interpreta rezultatele imagistice indiferent de specialitatea pe care o va profesa (ulterior) si o 
colaborare buna interdisciplinara.  

 

Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  

CURS MAGISTRAL PE BAZA PROIECTIEI ( POWER POINT ) VIDEO PROIECTOR 
A SUPORTULUI DE CURS , INSOTIT DE DISCUTII SI COMENTARII ASUPRA 
IMAGINILOR SI PATOLOGIEI DEOSEBITE SAU CUNOSCUTE DE LA ALTE 
MATERII 

Seminar 
Discutii libere pe baza imaginilor radiologice sau imagistice proiectate ( video proiector 
) corespunzatoare tematicii laboratorului , dar si referitoare la discutii avute la curs sau 
alte seminare. 

 

StandardĂminimĂdeĂperformanţ Ă– prezenta si nota min 5 ambele lucrari  



 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 60% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10% 

- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.  

- alte activităţi        Prezenta la curs 10% 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , lucrare scrisă (test cu intrebari scurte dupa proiectie power point , 
limitata de timp.) 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

  50%+1 din numarul intrebarilor de la examen     peste 80% raspunsuri corecte, activitate 
permanenta si sustinuta la discutiile de la curs 
si seminarii, prezenta foarte buna la curs si 
seminarii , cunostinte medicale generale 
apreciabile. 

 
 

Data completării 
 

25.09.2014  
  

Titular disciplină, Şef Departament, 
                                Conf.Dr. Florin Draghia     Prof. Univ. Dr. Manastireanu Dan 

  
 

Titular de curs, 
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 

                             Conf.Dr.Florin Draghia 
 Conf. Dr. Florin Draghia 

 
Asist.Univ.Dr. Istode Ciprian (p.o.) 

  
 

Data avizării în departament 
 

   29.09.2014 
 
 



 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI 
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  Disciplinelor Medico-Chirurgicale si Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii StudiiĂuniversitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii  Medicina 

 

Denumirea disciplinei UROLOGIE 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Prof. Univ. Dr. Ungureanu Dan 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Prof. Univ. Dr. Iliescu Lucian (p.o.) 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

Prof.Univ.Dr. Iliescu Lucian (p.o.) 
Asist. Univ. Drd. Gusanu Bogdan  

Codul disciplinei M.5.0900.02 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 9 Tipul de evaluare finală (E, V) E9 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 4 

* 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 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
2 

Total ore din planul de învăţământ 56 din care ore de curs: 28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
    28 

 Total ore pe semestru 112 
Total ore studiu 

individual 
56 

DistribuţiaĂfondului de timp ore 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 

2. Studiul după manual, suport de curs 6 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 8 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc        2 

7.Pregatire lucrări de control 4 

8. Pregătire prezentări orale 2 

9. Pregătire examinare finală 10 

10. Consultaţii 2 

11. Documentare pe teren 0 

12. Documentare pe Internet 0 

13. Tutoriat 2 

14. Examinări 0 

15. Alte activităţi:  0 

 



Denumirea cursului UROLOGIE 

CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

 Cunoasterea instrumentarului folosit in interventiile urologice.  

 Deprinderea manevrelor de examinare specifice urologiei. Ingrijirea pre si 
postoperatorie a pacientului urologic.  

 Principii de tehnica chirurgicala urologica deschisa si endoscopica si capacitatea de 
a intelege indicatia, necesitatea si si scopul procedeului interventional recomandat.  

 Abilitatea  de a concepe un plan terapeutic adecvat. 

CompetenţeleĂtransversale  Utlilizarea eficienta a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata 
(portaluri Interne, aplicatii specificice, baze de date, aplicatii on-line) atat in lb. 
Romana cat si intr-o limba de circulatie internationala. 

 Realizarea unei lucrari sau a unui proiect executand cu responsabilitate sarcini 
specifice rolului de a lucra intr-o echipa pluridisiplinara. 

 Insusirea unor abilitati de lucru in echipa, de comunicare orala si scrisa, utilizarea 
tehnologiei informatiei, disponibilitate pentru autonomia invatarii si deshiderea 
pentru invatare pe tot parcursul vietii, cu respectarea si dezvoltarea eticii 
profesionale. 

Obiectivul general al disciplinei  Insusirea notiunilor de baza privind fiziopatologia, diagnosticul si tratamentul 
afectiunilor urologice.  

 Efectuarea anamnezei si examenului clinic complet precum si cunoasterea 
manoperelor urologice de baza, solicitarea investigatiilor complementare adecvate, 
formularea unui diagnostic pozitiv si diferential corect. 

 Recunoasterea unei urgente cu caracter urologic 

 Conceperea si aplicarea unui plan terapeutic adecvat afectiunii identificate. 

Obiectivele specifice disciplinei  Cunosterea particularitatilor patologice si ale asociatiilor morbide ale bolnavului 
urologic, insusirea notiunilor de pregatire preoperatorie si urmarire postoperatorie a 
bolnavului urologic precum si cunosterea principiilor de baza ale tratamentului 
chirurgical clasic si al mijloacelor moderne de tratament minim invaziv. 

 Capacitatea de a se integra intr-o activitate multidisciplinara care sa permita 
identificarea solutiei optime terapeutice precum si posibilitatile de adaptare la 
munca in echipa. 

 

Conţinutul cursului – Programa analitic   Nr. ore 

TEMA 1. Semiologia urologica 

 Manifestari generale ale afectiunilor urologice.Tulburarile de mictiune.Modificari calitative ale urinii 
2 

TEMA 2. Examenul clinic al pacientului urologic 

 Examinarea clinica a aparatului uro-genital la nivelul diverselor segmente anatomice.  
 

2 

TEMA 3. Examinari paraclinice urologice 

 Examenul de laborator.  

 Explorarile imagistice uro-genitale. 

2 

TEMA 4. Infectiile nespecifice ala aparatului uro-genital 

 Cistitele,pielonefritele,pionefrita,flegmonul perinefretic,pionefroza 
2 

TEMA 5. Infectiile specifice ale tractului urinar-TBC urogenitala 

 Etio-patogenie,manifestari clinice, investigatii paraclinice.  

 Scheme de tratament 

2 

TEMA 6. Litiaza aparatului urinar 

 Patogenia litiazei.  

 Simptomatologia si consecintele anatomo-patologice ale litiazei urinare 

 Protocoale de examinare si terapeutice 

2 

TEMA 7. Insuficienta renala 

 Insuficienta renala acuta. 

 Insuficienta renala de cauza urologica 

 Insuficienta renala cronica de cauza urologica 

2 

TEMA 8. Tumorile renale 

 Tumorile renale benigne.  

 Tumorile renale maligne 

2 



 Cancerul parenchimatos la copii 

TEMA 9. Tumorile cailor urinare 

 Tumorile cailor urinare superioare 

 Simptomatologie, examenul clinic,diagnostic,tratament.  

2 

TEMA 10. Tumorile prostatice benigne 

 Adenomul de prostata. 

 Fiziopatologie,manifestari clinice,diagnostic,tratament 

2 

TEMA 11. Cancerul prostatic 

 Etiologie,factori favorizanti. 

 Anatomie patologica, stadializare TNM,diagnostic. 

 Protocol de investigarie,tratament. 

2 

TEMA 12. Tumorile testiculare 

 Etiologie,stadializare 

 Protocolul de investigatie.  

 Tratament 

2 

TEMA 13. Afectiunile scrotului si funiculului spermatic 

 Anatomie,anomalii 

 Torsiunea cordonului spermatic,hernia inghinala congenitala 

 Traumatismele,patologia inflamatorie a scrotului. 

2 

TEMA 14. Traumatismele aparatului uro-genital 

 Clasificare si descriere pe diverse segmente anatomice 
2 

Conţinutul laboratorului / stagiului clinic / seminarului – Programa analitic   Nr. ore 

1. Examenul clinic al bolnavului urologic.Simptome determinate de actul mictiunii (L.P.Urologie,  pag. 1 – 5) 2 

2. Tehnica examenului obiectiv al bolnavului urologic.Principalele organe uro-genitale examinate     
(L.P.Urologie,  pag. 6 – 11) 

2 

3. Examinari si manevre specific urologice (L.P.Urologie,  pag. 12 – 16). 2 

4. Recoltarea urinii pentru investigatii de laborator.Sumarul de urina (L.P.Urologie,  pag. 17 – 21 ). 2 

5. Laboratorul bacteriologic.Cercetarea bacilului Koch (L.P.Urologie,  pag.22 – 27). 2 

6. Echografia (Ultrasonografia) aparatului urinar (L.P.Urologie,  pag. 29 – 32). 2 

7. Explorarea radiologica a aparatului urinar.Urografia intravenoasa si alte investigatii radiologice 
(L.P.Urologie, pag. 33 – 36). 

2 

8. Investigatia urologica prin tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara (L.P.Urologie, pag. 
37 – 41). 

2 

9. Explorari radioizotopice in urologie (L.P.Urologie, pag. 42 – 45). 2 

10. Investigatia endoscopica a aparatului urinar.Instrumentarul endoscopic si principalele tipuri de interventii 
endoscopice. (L.P.Urologie, pag. 46-52). 

2 

11. Investigatia urodinamica a aparatului urinar (L.P.Urologie,pag. 53 – 57). 2 

12. E.S.W.L. (extracorporealshock wave lithotripsy) (L.P.Urologie, pag. 58-60). 2 

13. Chirurgia laparoscopica si robotica in urologie(L.P.Urologie,pag. 61- 63). 2 

14. Dializa renala .Principalele instrumente accesorii folosite in urologie.( L.P.Urologie,  pag. 64 – 70). 2 

BibliografieĂminimal  

1. Iliescu L. Urologie-Lucrari practice, Ed. Universitara „Titu Maiorescu”,Bucuresti,2007 
2. Proca E., Iliescu L.-Urologie-Curs Universitar, Ed. Universitara „Titu Maiorescu”,Bucuresti, 2004 
3. Sinescu I. Si colab.-Urologie-Lucrari practice, Ed.Univesritara „Carol Davilla”, Bucuresti, 2006 
4. Smith D.,Donald I-General Urology, XIII-th ed.Appleton & Lange 1992 
5. Campbell-Walsh,Urology, 9-th ed., Saunders Elsevier,2007 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Toate temele predate la curs si stagii practice sunt expuse in materialele didactice si stiintifice ale disciplinei, monografii, 
indrumatoare, cursuri, in care sunt preluate ultimele date din literatura de specialitate nationala si internationala, 
corespunzand la cota maxima asteptarilor reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 
reprezentativi din domeniul Sănătăţii din tara. Majoritatea temelor expuse au corespondentul continutului stiintific solicitata de 
bibliografia concursului national de rezidentiat. 

 

Modul de transmitere a informaţiilor 



Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Curs de 2 ore fara pauza asistat de videoproiecţie pe ecran (prezentări in sistem 
Power Point); Desene pe flipchart si tabla magnetica. 

Laborator / stagiu clinic / seminar 

Exersarea in salonul si salile de pansamente ale secţiei de urologie, a metodelor de 
examinare, prezentarea cazurilor clinice cu sublinierea leziunilor specifice şi a 
metodelor de tratament, insuşirea tehnicilor de ingrijire a pacientului şi a notiunilor de 
baza terapeutice si ale principiilor procedeelor urologice. Predarea si explicarea 
notiunilor din indrumatoarele de lucrari practice, observarea intervenţiilor chirurgicale 
din sala de operatie, consemnarea zilnica a cazurilor prezentate in caietul de 
cazuistica al stagiului, evaluari periodice sub forma de seminare saptaminale si test 
semestrial. 

 

Standard minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂ minimĂ deĂ activit ţiĂ 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  

Pentru admitere la examenul practic de stagiu : 

 Refacerea integrala a absenţelor la stagiul clinic; 
 Prezenţa studentului la toate seminariile; 

 Completarea caietului de cazuistica; 

 Promovarea la testele scrise de evaluare de pe parcursul semestrului. 
Evaluarea la stagiul clinic : 

 Prezentarea orala a cazului clinic selecţionat din cazuistica disponibila in Clinica de Urologie; 

 Efectuarea corecta de manevre clinice inscrise in tehnica examenului obiectiv cu referinte la cazul selecţionat; 
 Cunoasterea valorilor normale si patolgice a constantelor biologice; 

 Cunoasterea instrumentarului minim necesar unor mici intervenţii chirurgicale urologice; 

 Interpretarea corecta a imagisticii; 

 Cunoasterea amanuntita a mijloacelor de asepsiei si antisepsie chirurgicala. 
Pentru admiterea la evaluarea finala :  

 Prezenta la 80% din cursurile predate; 

 Promovarea examenului practic oral; 

 Promovarea testarilor periodice din timpul semestrului; 

 Promovarea seminariilor saptamanale. 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 60% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10% 

- testarea periodică prin lucrări de control / colocvii 10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10% 

- alte activităţi  0 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final , E 
Lucrare scrisa cu 10 intrebari din tematica cursurilor predate pe parcursul a 3 ore 
Examen practic individual 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 Promovarea examenului de stagiu clinic 

 Raspuns corect la 5 intrebari din evaluarea finala scrisă 
sau expunerea partiala a subiectelor din tematica cursului 

 Expunerea corecta dar efectuarea incompleta a 
manevrelor clinice de examinare a pacientului  

 Descrierea corecta a instrumentarului chirurgical minim 
necesar unei mici intervenţii chirurgicale urologice, fara sa 
poata adapta trusa chirurgicala la specificul interventiei.  

 Cunoasterea asepsiei si antisepsiei chirurgicale 

 Cunoasterea aproximativa a constantelor biologice si a 
imagisticii. 

 Promovarea examenului de stagiu clinic cu minim nota 9 

 Raspuns corect si complet la intrebarile din evaluarea 
finala urologiei chirurgicala 

 Prezentarea corecta a cazului clinic, cu diagnostic 
diferenţial complet şi corect, principii de tratament insusite 
si corect prezentate. 

 Identificarea tuturor componentelor trusei chirurgicale 
precum si adaptarea instrumentarului la specificul 
interventiei. 

 Cunoasterea amanuntita a constantelor biologice si a 
datelor de imagistica medicala 



  Cunoasterea amanuntita a scalelor de risc anestezico-
chriurgical. 

 
 
 

Data completării  
25.09.2014  

  
Titular disciplină, Şef Departament, 

Prof. Univ. Dr. Ungureanu Dan Prof.Univ.Dr. Manastireanu Dan 
  
 
 

Titular de curs, 
Titular de seminar / laborator / stagiu clinic, 

Prof. Univ. Dr. Iliescu Lucian 

Prof.Univ.Dr. Iliescu Lucian 
 

Asist. Univ. Drd. Gusanu Bogdan 
 

  
Data avizării în departament  

29.09.2014  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  
Departamentul Disciplinelor Medico-chirurgicaleĂşiĂ
Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitareĂdeĂlicenţ  

Programul de studii  Medicina Generala 

 

Denumirea disciplinei Pneumoftiziologie 

Func iaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă

titularului de 
disciplin  

Sef Lucrari Dr.ĂB lteanuĂMaraĂAmaliaĂ 

Func iaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă

titularului de curs 
Sef Lucrari Dr.ĂB lteanuĂMaraĂAmalia 

Func iaădidactic ,ă
numeleăşiăprenumeleă
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

Sef Lucrari Dr.ĂB lteanuĂMaraĂAmalia 

Codul disciplinei M.5.0010.06 Categoria formativ  a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 10 Tipul de evaluare final  E10 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-op ional , F-facultativ ) O Num rul de credite     3 
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 

Num rădeăoreăpeăs pt mân  3 din care ore de curs: 2 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
1 

Totalăoreădinăplanulădeăînv mânt 42 din care ore de curs: 28 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
14 

 Total ore pe semestru    84 
Total ore studiu 

individual 
42 

Distribu iaăfondului de timp Ore 
1.ăDescifrareaăşiăstudiulănoti elorădeăcurs 12 
2.ăStudiulădup ămanual,ăsuportădeăcurs 2 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 
4.ăDocumentareăsuplimentar ăînăbibliotec  0 
5.ăActivitateăspecific ădeăpreg tireăSEMINARăşi/sauăLABORATOR 7 
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  2 
7.Pregatireălucr riădeăcontrol 0 
8.ăPreg tireăprezent riăorale 1 
9.ăPreg tireăexaminareăfinal  6 
10.ăConsulta ii 0 
11. Documentare pe teren 0 
12. Documentare pe Internet 2 
13. Tutoriat 0 
14.ăExamin ri 0 
15.ăAlteăactivit i:ă 0 



 
Denumirea cursului Pneumoftiziologie 
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

DobândireaĂdeĂc treĂstudentĂaĂcapacit ţiiĂdeĂaĂcorelaĂnoţiunileĂteoreticeĂcuĂ
activitateaĂpractic ĂînĂvedereaĂînţelegeriiĂdiagnosticuluiĂşiĂtratamentuluiĂ
proceselor patologice bronho-pulmonare. 
Curs: 
1.s ăcunoasc ăelementele cliniceăşiăparacliniceăcareăorienteaz ădiagnosticulăînă
patologia pleuro-pulmonar ă 
2.s ărealizeădiagnosticulădiferen ialăalăafec iunilorăpleuro-pulmonare 
3. s ăcunoasc ămanagementul pacientului cu patologie pleuro-pulmonar ăacut ăşiă
cronic ă 
Lucrari practice_stagiu clinic: 
1.ăs  realizezeăistoriculăafec iunilor pleuro-pulmonare  
2.ăs ărealizezeăexamenulăclinicăalăpacientuluiăcuăafec iuniăpleuro-pulmonare  
3. s ăcunoasc ăelementele practice,ăindica iile,ăcontraindica iile şiăcomplica iileătestului 
laătuberculin ,ăpunc ieiăpleuraleăşiăexamenuluiăfibrobronhoscopic 
4. s ăinterpreteze testulălaătuberculin ,ăexamenul radiologic,  şi testele func ionaleă
respiratorii 
  

CompetenţeleĂtransversale 1.S ădemonstrezeăpreocupareăpentruăperfec ionareaăprofesional ăprinăparticiparea la 
manifest riăştiin ificeămedicale; 
2.S ădemonstrezeăimplicareaăînăactivit iăştiin ifice,ăcumăarăfiăelaborareaăunorăarticoleăşiă
studii de specialitate; 
3.S ăparticipeălaăproiecteăavândăcaracterăştiin ific,ăcompatibileăcuăcerin eleăintegr riiăînă
înv mântulăeuropean 

Obiectivul general al disciplinei S ăcunoasc ăparticularit ile deădiagnostic,ătratamentăşiăepidemiologieăaleăăafec iuniloră
bronho-pulmonare 

Obiectivele specifice disciplinei 1.ăS  examineze şiăs ăprezinte un caz clinic cu patologie respiratorie  
2.ăS ăefectueze şiăs ăintepretezeărezultatele unor teste clinice şiăparaclinice 
specifice  
4.ăS ăstabileasc ădiagnosticulăpozitivăalăcazurilor cu patologie respiratorie 
 3.ăS ămanagerieze cazurile cu patologie respiratorie  conform prevederilor actuale  

 

 
ConţinutulĂcursuluiĂ– ProgramaĂanalitic  Nr. ore 

1. BRONHOPNEUMOPATIAăOBSTRUCTIV ăCRONIC ă(BPOC) 
Defin ie,ăfactoriădeărisc,ăcorela ieăstructur -func ie,ăheterogenitateaăpatogenic ăşiăimplica iileăeiăclinice,ă
proteazeăşiăanti-proteaze,ăfiziopatologie,ăaspectăclinic,ăevolu ieăşiăprognostic,ăcomplica ii,ăinsuficien aă
repiratorieăacut ăşiăcordulăpulmonarădinăBPOC,ătratament. 

2 

2. ASTMULăBRONŞIC  
Defini ie,ămodific riăstructuraleălaănivelulăc ilorăaeriene,ăceluleăşiămediatori,ăconsecin eăfunc ionaleăaleă
inflama ieiălaănivelulăc ilorăaeriene,ăepidemiologie,ăfactoriădeărisc,ăfactoriăcareăprovoac ăsauăincit ăobstruc iaă
bronşic ,ămedicamenteăutilizateăînătratamentulăastmului,ăcategoriiăspecialeădeăastm,ăcomplica ii. 

2 

3. PNEUMONII  
Clasificare,ăinciden ,ăepidemiologie,ăetiologie,ăpatogenie,ădiagnosticăpozitiv,ădiagnosticădiferen ial,ă
prognostic, tratament. Pneumoniiălaăimunodeprima iiăHIVăpozitiviăşiăHIVănegativi. 

2 

4. SUPURA IIăBRONHO-PULMONARE  
a. Bronşiectaziile:ă defini ie,ă prevalen ,ă anatomie-patologic ,ă patogenie,ă etiologie,ă diagnostic,ă

profilaxieăşiătratament. 
b. Abcesulă pulmonar:ă cauze,ă microbiologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă tratamentă medicală şiă

chirurgical. 
Empiemul: cauze, diagnostic, tratament. 

2 

5. ETIOPATOGENIA TUBERCULOZEI  
a. Caractere generale ale tuberculozei. 
b. Diagnosticul bacteriologic al tuberculozei, metode moderne de diagnostic bacteriologic. 
c. Reac iaăorganismuluiăgazd ăfa ădeăinfec iaătuberculoas :ăfenomenulăKoch,ăreac iaălaătuberculin ,ă

r spunsulăimunăînătuberculoz ,ăimunitateaăprotectoare. 
Morfopatologia tuberculozei, tipuri elementare de leziuni tuberculoase 

2 



6. CLINICA TUBERCULOZEI  
a. Clasific riăaleătuberculozei. 
b. Primoinfec iaătuberculoas ă(tuberculozaăprimar ):ăpatogenez ,ăcaractereăgeneraleăşiăformeăradio-

clinice,ăcriteriiădeădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăevolu ieăşiăprognostic. 
c. Tuberculozaăsecundar ă(ftizia):ăcaractereăgenerale,ăftiziogenez ,ăftiziaăincipient ăşiăftiziaămanifest ,ă

diagnosticulăpozitivăşiădiferen ial,ăevolu ieăşiăprognostic. 
Pleurezia sero-fibrinoas ătuberculoas :ăinciden ,ămorfopatologie,ăpatogenez ,ătablouăclinico-radiologic, 
examenulălichiduluiăpleural,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăprognostic. 

2 

7. TRATAMENTUL TUBERCULOZEI  
a. Metode terapeutice. 
b. Medicamenteă antituberculoase:ă clasificare,ă activitateă şiă caracteristiciă farmacologice,ă doze,ă c iă şiă

ritm de administrare. 
c. Bazeleă experimentaleă aleă chimioterapiei:ă asociereaă medicamentelor,ă administrareaă intermitent ,ă

durata tratamentului. 
Conduit ăterapeutic :ăregimuriădeăchimioterapie,ămonitorizareaăpacien ilor,ăefecteăadverseăşiăcontraindica iiă
aleăprincipalelorămedicamenteăantituberculoase,ătratamentulăeşecurilorăşiărec derilor,ătratamentulăînăsitua iiă
speciale. 

2 

8. EPIDEMIOLOGIA.ăPREVENIREAăŞIăCOMBATEREAăTUBERCULOZEI  
a. Procesulăepidemiologic:ăsurse,ătransmisie,ăpopula ieăreceptiv ,ăinfluen aămediuluiăinternăşiăextern. 
b. Endemiaătuberculoas ăînălumeăşiăînăRomânia. 
c. Mijloaceă deă depistareă aă tuberculozei:ă depistareaă pasiv ă simptomatic ,ă depistareaă activ ă prină

examinareaă radiofotografic ,ă intradermoreac iaă laă tuberculinic ă şiă anchetaă epidemiologic ă deă
filia iune. 

Mijloaceădeăprofilaxieăaătuberculozei:ăchimioterapiaăstandardizat ,ăvaccinareaăBCG,ăchimioprofilaxia,ăluptaă
în focar. 

2 

9. PATOLOGIEăPLEURAL   
a. Pleurezii:ă fiziologiaă şiă fiziopatologiaă spa iuluiă pleural,ă diagnosticulă diferen ială ală pleureziilor,ă

separarea exudatelor de transudate, clasificarea exudatelor. 
b. Pneumotoraxul:ădefini ie,ăfiziologie,ăclasificare,ăsemneăşiăsimptome,ătratament. 

2 

10. NEOPLASMUL PULMONAR  
a. Oncogenez ,ăclasificareăhistologic ,ăfactoriădeărisc,ăsupravie uire,ădepistare,ădiagnosticăşiă

stadializare,ăcomplica ii,ăsindroameăparaneoplazice,ătratamentăşiăsupraveghere,ăprofilaxie. 
2 

11. TROMBOEMBOLISMUL PULMONAR  
a. Patogenie, factori de risc, diagnosticul trombozei venoase, forme clinice de tromboembolism 

pulmonar,ă investiga ii,ă diagnostică diferen ial,ă prognostic,ă tromboembolismeă pulmonareă non-
trombotice,ăprofilaxieăşiătratament. 

b. Hipertensiuneaăpulmonar  

2 

12. SARCOIDOZA  
     Defini ie,ăhistologieăşiăimunopatologie,ăepidemiologie,ăetiologie,ădateăcliniceăşiăinvestiga iiă 

 
2 

13. INSUFICIEN AăRESPIRATORIEăACUT ăŞIăCRONIC .ăCORDULăPULMONARăCRONIC  
a.ăMecanisme,ăclasificare,ăpondereaăventila ieiăşiăaăcircula ieiă înăinsuficien aărespiratorie, aspecte 
clinice,ăcomplica ii,ătratament. 
b.ăCordulăpulmonarăcronic:ădefini ieăşiădescriere,ăfiziologieăşiăfiziopatologie,ăsindroameăclinice 

2 

14. DETERMIN RIăPULMONAREăÎNăBOLILEăSISTEMICE  
Determin riăpulmonareălaăbolnaviiăcuăboal ăHIV/SIDA,ăpl mânulăînăbolileăreumatismaleăşiădeăcolagen,ăînă
bolile cardio-vasculare,ătulbur rileăgastro-intestinaleăşiăhepatice,ăboliăhematologice,ăafec iuniărenaleăşiă
endocrine. 

2 

Conţinutul stagiului clinic – Programa analitic   Nr. ore 
1. Semne si simptome in afectiuni ale aparatului respirator. Examenul clinic al aparatului respirator. Foaia de 

observa ieăşiăetapele prezentarii de caz clinic. 
     2 

2. Probe functionale respiratorii (indicatii, contraindicatii, tehnica, interpretare).  Prezentare cazuri clinice 
BPOCăşiăastm. 

2 

3. Explorari imagistice ( radiografia pulmonara, examenul computer tomograf - indicatii, interpretare). 
Prezentareăcazăclinicăpneumonieăcomunitar . 2 



4. Examenul sputei (recoltare, transport, examinare, interpretarea rezultatelor microscopiei, culturilor, 
antibiogramei). Prezentareăcazăclinicătuberculoz ăpulmonar .  

5. Testarea la tuberculina (tipuri, mod de administrare si citire, interpretare, indicatii si contraindicatii, reactii 
fals negative si fals pozitive). Prezentareăcazăclinicăpleurezieăbacilar . 2 

6. Examenul fibrobronhoscopic (indicatii, contraindicatii, tehnica, interpretare). Prezentare caz clinic  
neoplasm bronho-pulmonar. 

2 

7. Punctia si biopsia pleurala (indicatii, contraindicatii, tehnica, interpretare). Prezentare caz clinic 
tromboembolism pulmonar. 

2 

Bibliografie minimal  
1. L.ăGherasim:ăMedicinaăIntern ,ăedi iaăaăII-a,ăEdituraăMedical ,ă2001 
2. M.Bogdan:ăPneumologie,ăEdituraăUniversitaraă„CarolăDavila”,ăBucuresti,ă2008 
3. C.Marica,C. Didilescu, Gh. Murgoci, M. Tanasescu, O. Arghir- “Compendiuădeătuberculoza”- Ed. Curtea 

Veche, 2011 
4. Harrison’s:ăPrinciplesăofăinternalămedecine,ă14-th edition, 1998 

  
CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
În vederea stabilirii conținuturiloră şi alegeriiă metodeloră deă predare/înv țare titularul disciplinei a organizat o întâlnire cu: 
membriiăaiăSociet țiiăRomâneădeăPneumologie,ăreprezentan iăaiăProgramuluiăNationalădeăControl al Tuberculozei, precum și 
cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituțiiădeăînv ț mântăsuperior.ăÎntâlnireaăaăvizatăidentificareaănevoilorăși 
aștept riloră angajatoriloră dină domeniuă și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituțiiă deă înv ț mântă
superior.      
 

 
Modul de transmitere a informaţiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Prelegere ( Prezentareăaăno iunilorădeăbaz ăînso iteădeăiconografie.ăCorela iiă
diagnosticeăşiăterapeutice) 

Stagiu clinic  
Prelegere (Prezentarea aăinvestiga iilorăcliniceăşiăparaclinice).ăPrezentareăcazuriăclinice 
de patologie bronho-pulmonar .  

 
StandardĂminimĂdeĂperformanţ Ă- baremĂminimĂdeĂactivit ţiĂce trebuiesc efectuate de c tre student la stagiul clinic 
pentru a fi admis la examenul practic  
1.Prezen aăobligatorieălaălucr rileăpracticeă– stagiileăcliniceăcuăposibilitateaărefaceriiăaăcelămultătreiăabsen e. 
2.Prezentare caz clinic. 
3.Prezentareătraducereăarticolădinărevisteădeăspecialitateăinterna ionaleă(EuropeanăRespiratory Journal, Breathe, Revue des 
Maladies Respiratoires)  
Promovarea examenului practic este obligatorie în vederea admiterii la examenul final. 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimat  în procente 

(Total = 100%) 

- r spunsurile la examen / verificare (evaluarea final ) 70% 

- r spunsurile finale la lucr rile practice de laborator 20% 

- testarea periodic  prin lucr ri de control / colocvii % 

- testarea continu  pe parcursul semestrului 5% 

- activit ile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 5% 

- alte activit i  % 

Descrieţi modalit ţile practice de evaluare final  –  
- examen practic: interpretarea unei radiografii toracice/ buletin de spirometrie/ buletin de examen bacteriologic al sputei/ 
buletin de bronhoscopie  
- testĂgril  (60ăîntreb riăcuăr spunsuriămultiple)ăceăacoper ătematicaăcursurilor:  

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acord  nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acord  nota 10) 

      Promovarea examenului practic 
1.Recunoasterea criteriilor de diagnostic pozitiv al 

Promovarea examenului practic cu nota 10 
1.Stabilirea diagnosticului radiologic 



tuberculozei pulmonare 
2.Recunoasterea sindroamelor functionale respiratorii. 
3.Recunoasterea sindroamelor radiologice pulmonare. 

Promovare test grila cu nota 5 
1.ăInsuşireaădefini iiloră afectiunilor bronhopulmonare tratate 
in curs 
2. Întelegerea criteriilor diagnosticului pozitiv 
3.ăCunoaştereaăprincipiilorădeăbaz ăîn tratamentul afectiunilor 
bronhopulmonare 
4. Cunoasterea schemelor de tratament in tuberculoza 
pulmonar  

 

2.Stabilirea diagnosticului functional 
3.Stabilirea diagnosticului bacteriologic 
4.Stabilirea diagnosticului bronhoscopic 
Promovare test grila cu nota 10 
1.ăPosibilitateaăstabiliriiădiagnosticuluiăpozitivăalăafec iunilor 
bronho-pulmonare 
2.ăCunoaştereaătratamentuluiăfarmacologicăşiănon-
farmacologic afectiunilor bronhopulmonare  
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FIŞAĂDISCIPLINEI 
 

Facultatea MEDICIN  

Departamentul  Disciplinelor Medico-Chirurgicale si Profilactice 

Domeniul de studii S N TATE 

Ciclul de studii Studii universitare de licenţ  

Programul de studii  Medicina 

 

Denumirea disciplinei LOGICA DIAGNOSTICULUIĂŞIĂTRATAMENTULUIĂMEDICALĂIN CAZURILE COMPLEXE 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de 
disciplină 

Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior  

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 

titularului de curs 
Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior 

Funcţia didactică, 
numele şi prenumele 
titularului de seminar 

/ laborator / stagiu 
clinic 

Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior 

Codul disciplinei M.5.0900.11 Categoria formativă a disciplinei DS 

Anul de studiu V Semestrul* 9 Tipul de evaluare finală (E, V) V9 

Regimul disciplinei (O-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă) O Numărul de credite 2 

* 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 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
1 

Total ore din planul de învăţământ  28 din care ore de curs: 14 
seminar / laborator / 

stagiu clinic 
14 

 Total ore pe semestru 56 
Total ore studiu 

individual 
28 

DistribuţiaĂfonduluiĂdeĂtimp ore 
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6 
2. Studiul după manual, suport de curs 6 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2 
5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR 2 
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc  2 
7.Pregatire lucrări de control 0 
8. Pregătire prezentări orale 2 
9. Pregătire examinare finală 2 
10. Consultaţii 0 
11. Documentare pe teren 0 
12. Documentare pe Internet 1 
13. Tutoriat 0 
14. Examinări 0 
15. Alte activităţi:  0 

 



Denumirea cursului LogicaĂdiagnosticuluiĂşiĂtratamentuluiĂchirurgicalĂlaĂcazurileĂcomplexe 
CompetenţeleĂprofesionaleĂ
specifice disciplinei 

 Stratificarea riscului anestezico-chirurgical 

 Raţionamentul clinic (gândirea critică) în cazurile chirurgicale complexe 

 Opţiuni diagnostice şi terapeutice în chirurgie  
 Principii de tehnică şi tactică chirurgicala; capacitatea de a intelege indicatia, 

necesitatea si si scopul procedeului chirurgical recomandat.  

 Abilitatea  de a concepe un plan terapeutic adecvat la caz 

 Abordarea multidisciplinară a cazurilor complexe în chirurgie  
 Comportamentul bazat pe reguli în chirurgie 

 Prezentări de cazuri clinice 
CompetenţeleĂtransversale  Capacitatea de analiză şi sinteză (gândirea critică) 

 Capacitatea de organizare 

 Capacitatea de înţelegere 

 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

 Capacitatea de a lucra în echipă 

 Comportamentul etic; deontologia medicală 
Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea calităţii de analiză a cazurilor complexe complexe chirurgicale: 

încredere, perspective contextuale, creativitate, flexibilitate, intuiţie, integritate 
intelectuală, receptivitate (open-mindedness)), perseverenţă. 

 Emiterea de ipoteze, moduri de gândire și de acțiune în scopul înțelegerii mai 
aprofundate şi capacitate de autoevaluare.   

 Etapele diagnostice specifice unor patologii complexe chirurgicale 

 Conceperea si aplicarea unui plan terapeutic adecvat afectiunii identificate. 
Obiectivele specifice disciplinei  Dorința de a învăța prin încercarea de cunoaștere și înțelegere; prin spirit de 

observaţie în scopul de a explora posibilități și alternative  

 Exersare în scopul deprinderii de a analiza critic cazurile complexe 

 Capacitatea de a se adapta, potrivi, modifica sau schimba gânduri, idei și 
comportamente referitoare la caz 

 Căutarea adevărului printr-un proces raţional sincer, onest, chiar dacă rezultatele 
sunt contrare ipotezelor sau convingerilor iniţiale  

 Receptivitate la opinii divergente fără sensibilitate la prejudecăți, preconcepții, 
ipoteze iraţionale sau stereotipii  

 Capacitatea de a se integra intr-o activitate multidisciplinara care sa permita 
identificarea solutiei optime terapeutice precum si posibilitatile de adaptare la 
munca in echipa. 

 

ConţinutulĂcursuluiĂ– ProgramaĂanalitic Ă Nr. ore 

TEMA 1. Ce este chirurgia? Ce implică cariera chirugicală? Trecutul, prezentul şi viitorul în chirurgie. Raţionamentul 
clinic - principii 

2 

TEMA 2. Şocul - Tipuri de şoc (hipovolemic, cardiogen, distributiv), fiziopatologie, manifestări clinice, explorări 
paraclinice, tratament. 

2 

TEMA 3. Sindromul inflamator de răspuns sistemic – fiziopatologie; Sepsisul – ierarhizare, metode moderne de 
diagnostic 

2 

TEMA 4. Pancreatita acută severă – boală sistemică. Terminologie, ierarhizarea severităţii, strategii terapeutice 
conservatoare; Rolul chirurgiei 

2 

TEMA 5. Abordarea multidisciplinară a bolnavilor cu patologie a polului superior gastric 2 

TEMA 6. Strategii de diagnostic şi tratament chirurgical în patologia colonului. 2 

TEMA 7. Strategia diagnosticului şi tratamentului la cazurile oncologice – abordarea multidisciplinară 2 

ConţinutulĂlaboratoruluiĂ/ stagiului clinic / seminarului– ProgramaĂanalitic Ă Nr. ore 

1.  Principii de prezentare a unui caz clinic chirurgical 2 

2.  Raţionamentul clinic (de diagnostic şi tratament) la cazurile chirurgicale cu risc vital 2 

3.  Abordarea clinică a abdomenului acut medico-chirurgical 2 

4.  Importanţa abordării multidisciplinare la cazurile grave: comorbidităţi 2 



5.  Principii de tactică şi tehnică chirurgicală în patologia complexă a abdomenului chirurgical 2 

6.  Prezentări de cazuri clinice chirurgicale complexe - interactiv 2 

7.  Prezentări de cazuri clinice chirurgicale complexe -  2 

BibliografieĂminimal  

1. 1. Bibliografia de studiu din anii anteriori de la disciplinele de Semiologie şi Patologie chirurgicală  
2. 2. Notele de curs ale catedrei cu specificaţiile respective la fiecare arie tematică 
3. 3. e-Medicine ( http://emedicine.medscape.com). 

CoroborareaĂ conţinuturilorĂ disciplineiĂ cuĂ aştept rileĂ reprezentanţilorĂ comunit ţiiĂ epistemice,Ă asociaţiilorĂ
profesionaleĂşiĂangajatorilorĂreprezentativiĂdinĂdomeniulĂS n t ţii 
Toate temele predate la curs si stagii practice sunt expuse in materialele didactice si stiintifice ale disciplinei, monografii, 
indrumatoare, cursuri, in care sunt preluate ultimele date din literatura de specialitate nationala si internationala. Majoritatea 
temelor expuse au corespondentul continutului stiintific solicitata de bibliografia concursului national de rezidentiat. 
 

ModulĂdeĂtransmitereĂaĂinformaţiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  
Curs de 1 oră asistat de videopoiecţie pe ecran (prezentări in sistem Power Point); 
Prezentări de cazuri clinice complexe chirurgicale.  

Laborator / stagiu clinic / seminar 

Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea 
de situaţii, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei, microcursuri la LP. 
Examinarea cazurilor chirurgicale cu patologie complexă 
Dobândirea calităţilor necesare unui raţionament clinic corect, adaptat la caz 
Prezentări de cazuri clinice de către studenţi - activităţi de lucru în grup şi individual. 

 

StandardĂ minimĂ deĂ performanţ Ă - baremĂminimĂ deĂ activit ţiĂ ceĂ trebuiescĂ efectuateĂ deĂ c treĂ studentĂ laĂ lucr rileĂ
practice / stagiul clinic pentru a fi admis la examenul practic – la seminar / proiect pentru a fi admis la verificarea 
final  
Pentru admitere la examenul practic de stagiu : 

 Refacerea integrala a absenţelor la lucrările practice;  
 Prezenţa studentului la toate seminariile; 

Evaluarea la stagiul clinic : 

 Prezentarea orala a cazului clinic selecţionat din cazuistica disponibila in Clinica de Chirurgie; 
 Efectuarea corecta de manevre clinice inscrise in tehnica examenului obiectiv cu referinte la cazul selecţionat; 
 Cunoasterea valorilor normale si patolgice a constantelor biologice; 

 Interpretarea corecta a imagisticii; 

 Deprinderea calităţilor necesare unui diagnostic corect chirurgical 
 Asimilarea regulilor de lucru în echipă şi de conduită etică 

Pentru admiterea la evaluarea finala :  

 Prezenta la 80% din cursurile predate; 

 Promovarea examenului practic oral – prezentarea unui caz clinic chirurgical 

 Promovarea testarilor periodice din timpul semestrului; 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
PondereaĂînĂnotare,Ăexprimat ĂînĂprocente 

(Total = 100%) 
- răspunsurile la examen / verificare (evaluarea finală) 60% 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20% 
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10% 
- alte activităţi  0 
DescrieţiĂmodalit ţileĂpracticeĂdeĂevaluareĂfinal ,ĂE 
Lucrare scrisa cu 10 intrebari din tematica cursurilor predate pe parcursul a 2 ore 

CerinţeĂminimeĂpentruĂnotaĂ5 
(sau cum se acordă nota 5) 

CerinţeĂpentruĂnotaĂ10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte de 
abordare a cazurilor complexe chirurgicale 

 Limbajul de specialitate este simplu dar corect utilizat 

 Promovarea examenului practic cu minim nota 9 

 Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile predate şi 
studiate conform notelor de curs şi bibliografiei 



 Promovarea examinării practice (minim nota 5 la 
prezentarea unui caz clinic) 

 Rezolvă jumătate din întrebările din tematica cursului la 
evaluarea scrisă finală 

 Participare activă la lucrările practice 

 Dovedeşte dorinţă de cunoaştere 

 Dovedeşte un raţionament clinic corect. 
 Însuşirea limbajului de specialitate – corect şi coerent. 
 Rezolvă toate întrebările din tematica cursului la 

evaluarea scrisă finală 
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