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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 

învăţământ superior 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea Facultatea de Medicină 

Departament Preclinic 

Domeniul de studiu Ştiinţe Medicale 

Ciclul de studii Licenţă 

Specializarea Asistenţă Medicală Generală 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Deontologie medicală. Bioetică 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

AMGL15D161 obligatoriu 4 1 2 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
C DC 

Titular activităţi curs Prof. dr. Silviu Morar 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  Asist. univ. dr. Elena Topîrcean 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 - 1 - 2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 - 14 - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat:  - 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  22 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 50 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum - 
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De competenţe Abilităţi de comunicare 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 
Participare activă la curs (dezbateri, participare la prezentările de caz) 

Lectura suportului de curs 

De desfăşurare a sem/lab/pr 

Participare activă la lucrările practice (dezbateri, participare la prezentările 

de caz)  

Lectura suportului de curs 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

● Însuşirea noţiunilor teoretice din domeniul bioeticii şi deontologiei 

medicale; 

● Operarea cu conceptele fundamentale predate; 

● Însuşirea noţiunilor legislative de bază în domeniu; 

● Evaluarea critică a situaţiilor problematice din punct de vedere 

deontologic în cadrul sistemului de sănătate 

● Identificarea soluţiilor posibile care ar putea să prevină şi/sau să 

combată încălcarea regulilor deontologice specifice profesiei de asistent 

medical, în practica medicală. 

Competenţe transversale 

● Dezvoltarea capacităţii de comunicare (cu pacientul şi/sau 

aparţinătorii acestuia); 

● Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile; 

● Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă; 

● Abordare interdisciplinară (informaţii din domeniul dreptului cu 

relevanţă în domeniul bioeticii şi deontologiei medicale; conştientizarea 

responsabilităţii sociale a asistentului medical). 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Disciplina „Deontologie medicală. Bioetică” urmăreşte completarea 

culturii generale a viitorilor asistenţi medicali cu noţiuni de deontologie 

şi bioetică  - utile in activitatea lor de practicieni. 

Obiectivele specifice Prin însuşirea noţiunilor teoretice din domeniul bioeticii şi deontologiei 

medicale, se urmăreşte punerea în practică a conceptelor moral-etice 

ce stau la baza acestor domenii şi cunoaşterea implicaţiilor 

deontologice ale actului medical. Prin accentul pus pe bioetica şi 

deontologia aplicată, viitorii asistenţi medicali vor putea avea o 

atitudine corectă în situaţiile în care vor trebui luate decizii cu 

încărcătură deontologică, pe care le vor întâlni în practica viitoare. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Bioetica: definiţie; principii fundamentale. Corelaţia dintre drepturile naturale, 

morală şi drept. Drepturile omului şi bioetica.  2 
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Aspecte bioetice ale cercetării medicale. Consimţământul informat. 

Curs 2 Principii bioetice în genetică. Proiectul genomului uman. Testarea genetică. Clonarea.  

Aspecte ale reproducerii medical asistate. Avortul, contracepţia şi sterilizarea - 

implicaţii bioetice.  

2 

Curs 3 Transplantul de ţesuturi şi organe – aspecte etice şi legale.  

Atitudinea faţă de muribunzi. Eutanasia. Bioetica stărilor terminale.  

Îngrijirile paliative - aspecte interdisciplinare (bioetice, deontologice, medicale, 

psihologice, spirituale) 

2 

Curs 4 Deontologia medicală - definiţie, legătura cu morala, bioetica şi dreptul. Jurământul 

hipocratic. 2 

Curs 5 Drepturile pacienţilor. 
2 

Curs 6 Prevederile Codului de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al 

moaşei din România. 2 

Curs 7 Sancţionarea abaterilor deontologice ale asistenţilor medicali şi ale moaşelor. Rolul 

organismului profesional  în domeniul răspunderii disciplinare a asistenţilor medicali 

şi a moaşelor. 

Răspunderea civilă a asistenţilor medicali. 

2 

Curs 8   

Curs 9   

Curs 10   

Curs 11   

Curs 12   

Curs 13   

Curs 14   

Total ore curs: 14 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Analiza unor cazuri clinice concrete cu implicaţii bioetice (cercetare medicală). 2 

Sem 2 Analiza unor cazuri clinice concrete cu implicaţii bioetice (reproducere asistată 

medical). 

2 

Sem 3 Analiza unor cazuri clinice concrete cu implicaţii bioetice (transplant). 2 

Sem 4 Analiza unor cazuri clinice concrete cu implicaţii bioetice (eutanasie). 2 

Sem 5 Discuţii pe marginea unor cazuri clinice cu implicaţii deontologice.  

Consimţământul informat  - cum se obţine în mod corect? 

2 
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Sem 6 Analiza Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 2 

Sem 7 Analiza Codului de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei 

din România.  

2 

Sem 8   

Sem 9   

Sem 10   

Sem 11   

Sem 12   

Sem 13   

Sem 14   

Total ore seminar/laborator 14 

 

Metode de predare 

Metoda de predare curs: prelegere, dialog interactiv, prezentări 

Power-Point, prezentări de caz  

Metoda de derulare a lucrărilor practice: prezentări de caz 

(dezbateri pe marginea acestora, luarea deciziilor deontologice 

prin analiza argumentelor pro şi contra, aplicabilitatea legislaţiei în 

diverse situaţii concrete); prezentări PowerPoint, utilizare de 

materiale audio-vizuale; analiza prevederilor legislative incidente 

în domeniu 

  

 

 

Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

Note de curs (pentru noţiunile de bioetică) - în format electronic 

Silviu Morar - „Deontologia medicală”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Sibiu, 2014; ISBN 978-606-12-0774-9  

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

Resurse Internet 

Referinţele bibliografice ce pot fi accesate în cadrul Centrului de documentare şi 

cercetare în domeniul eticii şi a nondiscriminării - Biblioteca Centrală a ULBS (dezvoltat în 

cadrul proiectului „Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament 

nediscriminatoriu al pacienţilor” - POSDRU/156/1.2/G/142145) 

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 

Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei din 

România  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Lucrare scrisă cu 2 

subiecte teoretice din 

curs (tratare 

descriptivă) 

 

50% - 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului 

Organizarea conţinutului 

Lucrare scrisă cu 2 

subiecte teoretice din 

curs (tratare 

descriptivă) 

10% - 

Laborator 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Calitatea argumentaţiei 

Un caz clinic concret – 

de analizat prin 

prisma principiilor 

bioetice și/sau 

deontologice 

40% - 

    

Standard minim de performanţă 

50% - rezultat după însumarea punctajelor ponderate  
 

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 

(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 

evaluarea finală; 

 

Data completării: 21.09.2020 

 

Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Prof. Univ. dr. Silviu Morar  

Director de departament Prof. Univ. dr. Cosmin Mihalache   

  

  











 

 

 

Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 

învăţământ superior 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Medicină 

Departament IV, Medicină Dentară și Nursing 

Domeniul de studiu Sănătate 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Asistență medicală generală 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Nursing comunitar  în geriatrie 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul 
Număr de 

credite  

AMGL18S166 Obligatoriu 4 1 6 

Tipul de evaluare 

Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; 

DC=complementară) 

Examen DS 

Titular activităţi curs Șef Lucrări Dr. Alina Liliana Pintea 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  
Șef Lucrări Dr. Alina Liliana Pintea 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2  4  6 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28  56  84 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat:  10 

Examinări:  10 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  66 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 150 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Discipline necesar 

a fi promovate 

anterior 

Cunoștinte de nursing general, nursing în boli interne,  nursing în boli 

chirurgicale, nursing în neurologie, în urologie 

Competențe 

Însușirea tehnicilor fundamentale și speciale pentru realizarea manoperelor 

recomandate; cunoașterea metodelor de asepsie și antisepsie care sunt 

obligatorii pentru efectuarea manoperelor nursing. 



 

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 

Laptop, videoproiecție, acces internet; 

Studenții nu vor părăsi sala de curs în vederea efectuării altor activități 

pe parcursul desfășurării orelor; 

Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs. 

De desfăşurare a sem/lab/pr 

Laptop, videoproiecție, acces internet. 

Studenții vor nota observațiile legate de efectuarea anumitor tehnici și 

metode de lucru. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale cunoaşte și aplică etapele procesului de nursing 

Competenţe transversale 
- comunicare eficientă cu pacientul; 

- abilitate în efectuarea tehnicilor de îngrijire generale și speciale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei - cunoașterea principiilor și elementelor de îngrijire a 

persoanelor vârstnice, a noțiunilor de normal și patologic 

specifice procesului de îmbătrânire; 

- cunoașterea  noțiunilor  de îmbătrânire psihologică, a 

noțiunilor de asistență socială a persoanelor vârstnice. 

Obiectivele specifice - însușirea teoretică și practică a activităților ce alcătuiesc 

îngrijirile de bază ale persoanei vârstnice, în conceptul celor 14 

nevoi fundamentale, cu scopul creșterii calității actului de 

îngrijire; 

- evidențierea importanței cunoașterii și aplicării îngrijirilor 

globale, existența unei echipe   fiind  obligatorie în îngrijirea 

pacientului geriatric. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Principii în geriatrie. Elemente de patologie geriatrică. Normal și patologic în 

îmbătrânire. Noțiuni generale de asistență socială. 
2 

Curs 2 Teorii legate de procesul de îmbătrânire și modificările fiziologice specifice 

îmbătrânirii. Procesul de îmbătrânire și factorii psihologici. 
2 

Curs 3 Aspecte nursing în patologia geriatrică a aparatului respirator. Alterarea 

respiraţiei ( hiperventilaţia, hipoventilaţia, dispneea, hipoxia). Condiţii care 

afectează respiraţia şi circulaţia. 
2 

Curs 4 Aspecte nursing în patologia geriatrică a aparatului cardiovascular. Îngrijirea 

pacientului cu hipertensiune arterială, infarct miocardic, insuficiență cardiacă. 
2 

Curs 5 Patologia geriatrică a aparatului digestiv. Rolul asistentei medicale privind 

recoltarea produselor patologice. Rolul asistentei medicale privind pregătirea 

pacientului pentru explorări paraclinice. Procesul de nursing. 

2 

Curs 6 Aspecte nursing în patologia aparatului urinar. Îngrijirea pacientului vârstnic cu 

incontinență urinară, retenție de urină, adenom de prostată. 
2 

Curs 7 Aspecte nursing în patologia geriatrică a aparatului locomotor. Căderile. 

Sindromul de imobilizare și fracturile. Osteoporoza de involuție. 
2 



 

 

 

Curs 8 Patologia dermatologică geriatrică cauze endogene și exogene de îmbătrânire a 

pielii. Ulcerele de decubit. Dermopatologia geriatrică. 
2 

Curs 9 Nutriția și îmbătrânirea. Diabetul zaharat la vârstnic. Probleme de nutriție la 

vârstnic. Obezitatea la vârstnic. 
2 

Curs 

10 

Aspecte nursing în patologia geriatrică hematologică. Modificări hematologice 

specifice procesului de îmbătrânire. 
2 

Curs 

11 

Aspecte nursing în patologia neurologică la vârstnic. Terapia ocupațională. 
2 

Curs 

12 

Aspecte nursing în patologia endocrină la vârstnici. Managementul durerii la 

vârstnici. 
2 

Curs 

13 

Aspecte nursing ale integrării vârstnicului în instituții specializate și patologia 

pensionării.  
2 

Curs 

14 

Particularitățile terapiei medicamentoase în geriatrie. Îngrijirile paliative și 

stările terminale. 
2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator  

Sem 1 Noțiuni privind îngrijiri speciale în geriatrie. Nevoia de a respira. Nevoia de a 

mânca și a bea. Nevoia de a elimina. 

4 

Sem 2 Nevoia de a se mișca, de a avea o bună postură. Nevoia de a dormi, de a se 

odihni. Nevoia de a se îmbrăca și dezbrăca. Nevoia de a fi curat, de a-și păstra 

tegumentele intacte. 

4 

Sem 3 Nevoia de a-și menține temperatura în limite normale. Nevoia de a evita 

pericolele. Nevoia de a comunica. Nevoia de a trăi conform propriilor convingeri 

spirituale. 

4 

Sem 4 Pregătirea pacientului pentru paracenteză, toracocenteză. 

Pregătirea pacientului pentru puncţia biopsie hepatică. 

Pregătirea pacientului pentru endoscopie digestivă superioară. 

Pregătirea pacientului pentru colonoscopie, rectosigmoidoscopie. 

4 

Sem 5 Pregătirea pacientului pentru ecografie abdominală, tiroidiană. 

Pregătirea pacientului pentru efectuarea clismei (tipuri de clisme). 

4 

Sem 6 Pregătirea pacientului pentru  puncţia biopsie osoasă (indicaţii, contraindicații, 

accidente). 

Pregătirea pacientului pentru puncţia sternală (indicaţii, contraindicaţii, 

accidente). 

Pregătirea pacientului şi efectuarea electrocardiogramei. 

Pregătirea pacientului şi participarea la ecocardiografie. 

Oscilometria (pregătirea pacientului şi participarea la tehnică). 

4 

Sem 7 Efectuarea injectiilor intravenoase, subcutanate, intradermice. 

Efectuarea perfuziei endovenoase (PEV). 

4 

Sem 8 Plan de îngrijire al pacientului vârstnic cu fracturi. 

Plan de îngrijire al pacientului vârstnic cu osteoporoză. 

Plan de îngrijire al pacientului vârstnic cu incontinență urinară, retenție de 

urină, adenom de prostată. 

4 

Sem 9 Plan de îngrijire al pacientului vârstnic cu hipertensiune arterială. 

Plan de îngrijire al pacientului vârstnic cu infarct miocardic acut.  

Plan de îngrijire al pacientului vârstnic cu insuficiență cardiacă. 

4 

Sem 10 Regimul alimentar în hepatita conică. 4 



 

 

 

Regimul alimentar în ciroza hepatică. 

Regimul alimentar în ulcer gastro-duodenal. 

Regimul alimentar în diabetul zaharat; testul de toleranţă orală la glucoză 

(TTGO). 

Sem 11 Îngrijirea pacienţilor cu vărsături, sindrom diareic. 

Participarea la efectuarea sondajului şi spălăturii gastrice/duodenale. 

4 

Sem 12 Intervenţii pentru menţinerea sau favorizarea expansiunii pulmonare. 

Intervenţii pentru menţinerea căilor respiratorii libere. Intervenţii pentru 

favorizarea oxigenării tisulare. Intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor. 

4 

Sem 13 Plan de îngrijire a pacientului vârstnic cu accident vascular  ischemic și 

hemoragic. 

Plan de îngrijire a unui pacient cu comă neurologică. Plan de îngrijire a 

pacientului cu escare de decubit. Plan de îngrijire a pacientului în stadii 

terminale. 

4 

Sem 14 Plan de îngrijire la un pacient cu pneumonie. 

Plan de îngrijire la un pacient cu sindrom anemic. 

Plan de îngrijire la un pacient cu leucemie cronică. 

4 

Total ore seminar/laborator 56 

 

Metode de predare 

 

Prelegere, expunere sistematică, video-proiecție – curs. Curs interactiv, 

videoproiector, 

laptop. 

Stagiu clinic. 

Demonstraţii 

practice. 

  

 

 

Bibliografie 

 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

1. Biondi B., Cooper D.. The Clinical Significance of Subclinical Thyroid 

Dysfunction. edrv.endojournals.org 2008; 29(1):76-131 

2. Bharaktiya S., Griffing G, Hypothyroidism 2011 

http://emedecine.medscape.com. 

3.  Boloșiu D. Horațiu. Osteoporoza. Editura Casa Cărții de Știință 2008. 

4. Catherine A. Donnelly, Christie L. Brenchley, Candace N. Crawford. The 

emerging role of occupational therapy in primary care. Canadian Journal of 

occupational therapy, 2014 Feb; 81(1):51-61. 

5. Gabriela Prada. Îmbătrânirea normală și deficitul cognitiv la vârstnici. 

Revista Medicina vârstnicului, 2009. 

6. Ghidrai Olimpia. Geriatrie și gerontologie. Ediția a II a. Casa Cărții de 

Știință, 2002, ISBN973-686-280-1. 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

1. Liliana Coldea, Luminița Beldean, Gherghinica Gal, Monica Seuchea, Alina 

Pintea. Nevoi fundamentale - intervenții de nursing, Editura “Alma Mater”, 

Sibiu, 2003. 

2. Monica Moldoveanu. Geriatrie și geropatologie pentru asistenții medicali. 

Editura ALL, 2011,ISBN 978-973-571-994-4. 

http://emedecine.medscape.com/


 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei. 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 
conforme cu obiectivele 

educaţionale 

- examen scris -  

tip grilă  (30 de 

întrebări) 

60% 

 

Laborator 

 - conforme cu 

obiectivele 

educaționale ale 

lucrărilor practice 

40% 

 

    

Standard minim de performanţă 

- să obțină cel puțin nota 5 la examenul practic; 

- să obțină minim 50% din punctajul maxim aferent testului grilă; 

- să îndeplinească criteriile privind numărul minim de prezențe la curs și stagiu. 

 

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de 

tipul şi gradul acestora. 

(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  

CEF - condiţionează evaluarea finală; 

 

Data completării: 21.09.2020 

Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Șef Lucrări Dr. Alina Liliana Pintea  

Director de departament Conf. Univ. Dr Laura Ștef  
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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

 

1. Date despre program 

Instituţia de 

învăţământ superior 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Medicină 

Departament Clinic Chirurgical 

Domeniul de studiu Sănătate 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Asistență medicală generală 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Îngrijiri calificate în oftalmologie 
Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

AMGL17S174 Obligatoriu 4 1 2 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Examen DS 

Titular activităţi curs Șef lucr. Dr. Teodoru Adrian 

Titular activităţi seminar / 

laborator/ proiect  
Șef lucr. Dr. Teodoru Adrian 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1  1  2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14  14  28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat:   

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  32 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 50 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab/pr  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

● Înţelegerea şi utilizarea corectă a terminologiei medicale specifice 

● Studiul de caz pentru pregătirea profesională 

● Dezvoltarea simţului etic, a puterii de decizie, a susţinerii punctului de 

vedere 

● Dezvoltarea abilităţii de a găsi soluţii la diversele probleme  

● Identificarea şi utilizarea măsurilor optime pentru rezolvarea unui caz 

medical 

Competenţe transversale 
Demonstrarea preocupării pentru dezvoltarea profesională prin educaţie 

continuă 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei 
Oftalmologia reprezintǎ o ramura de bazǎ in medicinǎ, datoritǎ 

construcţiei speciale a organului vizual, prin a cǎrui examinare 

directǎ se pot aprecia stadii infraclinice ale unor boli generale. De 

asemenea, cunoaşterea patologiei oculare şi stǎpanirea metodelor 

terapeutice este importantǎ, deoarece ochiul reprezintǎ un element 

deosebit de important in economia generalǎ a organismului uman. 

Cursurile şi stagiile sunt astfel concepute incat sa prezinte 

studentilor noțiunile de bazǎ legate de patologia analizatorului 

vizual. 

 

Obiectivele specifice Studiul analizatorului vizual. Noțiuni de bază legate de patologia 

oculara, de examinarea membranelor oculare. Integrarea 

fiziopatologiei ochiului in patologia generala. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Anatomia și fiziologia analizatorului vizual 1 

Curs 2 Refractia oculara și tulburarile ei 1 

Curs 3 Vederea binoculara și tulburarile ei 1 

Curs 4 Orbita 1 

Curs 5 Aparatul lacrimal 1 

Curs 6 Pleoapele 1 

Curs 7 Conjunctiva 1 

Curs 8 Tunica fibroasa a globului ocular - Corneea 1 

Curs 9 Sclera 1 

Curs 10 Tunica vasculara a globului ocular – Uveea 1 

Curs 11 Cristalinul - Particularități anatomo-fiziologice 1 

Curs 12 Glaucomul 1 
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Curs 13 Retina- Tunica nervoasa a globului ocular 1 

Curs 14 Nervul optic 1 

Total ore curs: 14 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Anatomia analizatorului vizual 1 

Sem 2 Examinarea funcției vederii 1 

Sem 3 Refractia oculara 1 

Sem 4 Examinarea motilitatii oculare 1 

Sem 5 Examinarea orbitei 1 

Sem 6 Examinarea aparatului lacrimal 1 

Sem 7 Examinarea pleoapelor 1 

Sem 8 Examinarea conjunctivei 1 

Sem 9 Examinarea corneei 1 

Sem 10 Examinarea sclerei 1 

Sem 11 Examinarea uveei 1 

Sem 12 Examinarea cristalinului 1 

Sem 13 Examinarea presiunii intraoculare 1 

Sem 14 Examinarea retinei. Examinarea nervului optic 1 

Total ore seminar/laborator 14 

Metode de predare 

   

 

Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

Adrian Teodoru, Oftalmologie clinica, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucuresti, ISBN: 

978-973-708-645-7, 2012 

Adrian Teodoru, Oftalmologie. Teste grila. Cazuri clinice, Editura Universitară “Carol 

Davila”, București, ISBN: ISBN: 978-973-708-644-4, 2012 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

Adrian Teodoru, Oftalmologie clinica, ediția a II-a, EDITURA  Editura Universităţii "Lucian 

Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-1507-2, 2017 

Stănilă A., ABC... în Oftalmologie, Casa de Presă şi Editură “Tribuna” Sibiu, 1997, ISBN 

973-97884-9-1 

Dumitrache M., Tratat de Oftalmologie, Ed. Carol Davila, 2012 

Stanila A., Saceleanu A.M., Mihai E., Tudor C., Santa A.m Matei C. – Oftalmologie, Ghid 

practic, Ed. Imago; 2000. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Examen scris tip grilă 50%  

Rigoarea ştiinţifică a limbajului    

Laborator 
  Examen oral 50%  

    

Standard minim de performanţă 

 • Nota minimă 5 
 

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 

(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 

evaluarea finală; 

 

Data completării: 21.09.2020 

Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Șef lucrări Dr. Adrian Teodoru  

Director de departament Conf. Dr. Radu Chicea  
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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Medicină 

Departament Clinic medical 

Domeniul de studiu Sănătate 

Ciclul de studii Licenţă 

Specializarea Asistență medicală generală 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Îngrijiri calificate în endocrinologie 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

AMGL16S175 Obligatoriu 4 1 2 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Examen DS 

Titular activităţi curs Stanciu Mihaela 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lebăda Ioana Codruța 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1  1  2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14  14  28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat:  2 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  32 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 50 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
De curriculum Nu este cazul 

De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 
Prezenta obligatorie la curs (minim 50%) cu prezentarea online a 
suportului de curs. 

De desfăşurare a sem/lab/pr 

Prezenta obligatorie la laborator, cu desfasurarea mixta a lucrarilor practice 
(50% din grupe in clinica cu respectarea distantarii conform reglementarilor 
in vigoare, in functie si de evolutia pandemiei). Restul studentilor vor avea 
activitate online. Mentionam ca activitatea in prezent in clinica se 
desfasoara anevoios fiind suprapusi cu sectia de Diabet si boli nitritie cu 
pacienti vulnerabili COVID. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

🗹 identificarea de termeni specifici endocrinologiei, pornind de la 
informaţii de bază de anatomie şi fiziologie a sistemului endocrin, 
coroborate cu elemente de fiziopatologiei 

🗹 utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
🗹 definirea/nominalizarea de concepte 
🗹 capacitatea de adaptare la noi situaţii 
🗹 abilităţi de operare pe PC, cunoaşterea limbii engleze pentru o mai 

bună înţelegere a terminologiei specifice 
🗹 capacitatea de adaptare la noi situaţii 

 

Competenţe transversale 

Disciplina de endocrinologie îşi propune să asigure un minim de noţiuni de 

specialitate pentru viitoarele nurse dar mai ales realizarea conexiunilor teoriei 

cu implicarea practică a acestora în funcţie de fiecare patologie endocrină. 

🗹 Generalităţi teoretice legate de etiopatogenian fiecărei boli, 
particularitati de diagnostic clinic şi paraclinic. 

🗹 realizarea de conexiuni între rezultate 
🗹 argumentarea unor enunţuri 
🗹 demonstrarea particularităţilor bolilor endocrine pe cazuri concrete 

internate în clinică 
🗹 capacitatea de orgnaizare şi planificare 
🗹 capacitatea de analiză şi sinteză 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al disciplinei Disciplina endocrinologie urmãreste sã creeze cadrul necesar însusirii de 

cãtre studenti a notiunilor de etiopatogenie,  tablou clinic,  diagnostic 

diferential,  tratament si profilaxie în patologia endocrinã, necesara 

asistentelor de medicina generala. 

Obiectivele specifice Insuşirea elementelor de bază clinice ale fiecărei patologii endocrine, prin 
prezentări de caz, pentru stabilirea diagnosticului, coroborând datele 
teoretice cu cele practice 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Endocrinologie generalã; notiuni fundamentale. Sindroame hipotalamice datorate 

perturbãrii functiei endocrine a diencefalului; diabetul insipid 1 

Curs 2 Patologia adenohipofizei datoratã excesului de hormoni anterohipofizari 
1 

Curs 3 Insuficientele anterohipofizare; sindromul tumoral hipofizar 
1 

Curs 4 Patologia tiroidei ; gusa endemica 
1 

Curs 5 Patologia tiroidei : hipertiroidiile (gusa hipertiroidizatã ; adenomul toxic tiroidian ; 

boala Basedow). 1 

Curs 6 Patologia tiroidei : insuficientele tirodiene ( hipotiroidism frust; mixedemul) 
1 

Curs 7 Cancerul tiroidian; tiroiditele 
1 

Curs 8 Patologia  glandelor paratiroide : hiper - si hipoparatiroidismul 
1 

Curs 9 Patologia glandelor corticosuprarenale: hiperaldosteronismul 
1 

Curs 10 Boala Adisson si  
1 

Curs 11 Sindromul Cushing 
1 

Curs 12 Sindromul de virilizare si feocromocitomul 
1 

Curs 13 Insuficientele ovariene; menopauza 
1 

Curs 14 Pubertatea normalã si patologicã; criptorhidismul ginecomastia, anomalii de 

dezvoltare a glandei mamare 1 

Total ore curs: 14 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 
Aprecierea constantelor antropometrice  

1 

Sem 2 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în acromegalie 1 

Sem 3 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în diabetul insipid 1 

Sem 4 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în nanismul hipofizar 1 

Sem 5 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în hiperfuncţiile tiroidiene 1 

Sem 6 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în hipofuncţiile tiroidiene 1 
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Sem 7 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în tiroidite 1 

Sem 8 Palparea tiroidei 1 

Sem 9 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în spasmofilie 1 

Sem 10 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în boala Cushing 1 

Sem 11 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în boala Addison 1 

Sem 12 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în amenoree şi menopauză 1 

Sem 13 Tabloul clinic şi recoltarea probelor biologice în eunucoidismul masculin şi feminin 1 

Sem 14 Tabloul clinic şi paraclinic in feocromocitom 1 

Total ore seminar/laborator 14 

Metode de predare 

Format electronic   

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. Stanciu M. Endocrinologie pentru asistenti medicali. Editura “Alma Mater”, Sibiu, 
ISBN 978-973-632-499-4,116 pg, 2009. 

2. Stanciu M., I.Gh: Totoian. Endocrinologie. Glandele suprarenale si gonadele. 
Editura Universitatii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2020. 

3. StanciuM, Totoianu I Gh. Endocrinologie.Ed UniversitatiiLucian Blaga Sibiu, 2016. 
4. Totoianu I.Gh. -Introducere in fiziologia clinica a sistemului endocrin, Editura  

  Cromatic , Tg.-Mures ,1992. 
5. Totoianu I.Gh.,Vasilescu Gh.- Bolile tiroidei la adult si copil , vol. 1 si 2, Editura  

Lumina Transilvaniei ,Târgu-Mures ,1993.. 
6. Totoianu I. Gh.-Manual de Endocrinologie Clinica ,Casa de Editurã Mures,1996. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. Milcu St. M. - Tratat de endocrinologie clinica ,Editura Academiei Romane ,1992 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice 
revizuite anual. 
Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din 
cadrul programului de Licenţă în Asistenta Medicala Generala, în perspectiva angajării cu succes, imediat 
după absolvire, în instituții din România şi din alte ţări UE. 
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10. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Evaluarea teoretică prin nota de la 

testul grila 

Examen grila online 85% 
CEF 

Laborator 
Nota de la prezentare de caz simulat Studiu de caz, referat 

online 

15% 
CPE 

Standard minim de performanţă 

● Activitatea din timpul anului, promovarea examenului teoretic cu minim 5  
 

 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 21.09.2020 
 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină 

CONFERENTIAR UNIV. DR MIHAELA 
STANCIU 

 
 

 
 
 

Director de departament Conf univ. dr. Calin Cipaian  
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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea  Medicină 

Departament Clinic medical 

Domeniul de studiu Sănătate 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Asistență medicală generală 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Îngrijiri paliative 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

AMGL16S177 Obligatoriu  4 1 2 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu DS 

Titular activităţi curs Mutu Cătălin Cosmin 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Mutu Cătălin Cosmin 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1  1  2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14  14  28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat:  2 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  32 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 50 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
De curriculum Nu este cazul 

De competenţe Nu este cazul 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 
● Prezența obligatorie la curs (minim 50%), se va efectua 

prezentarea online a suportului de curs  

De desfăşurare a sem/lab/pr 
● Prezența obligatorie la laborator 
● Dorință de participare (se va efectua prezentarea online a 

noțiunilor cu participarea interactivă a studenților) 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

● Întocmirea listei cu probleme specifice pacienţilor aflaţi în îngrijire 

paliativă în urma evaluării holistice şi realizarea planului de 

management al acestora 

● Evaluarea corectă a durerii şi indicarea principalelor metode de 

tratament al acesteia 

● Utilizarea medicamentelor reprezentative pentru fiecare treaptă a 

scării de analgezie OMS 

● Abordarea principalelor simptome în îngrijirea paliativă 

● Aplicarea algoritmului de comunicare a veştilor proaste 

● Aplicarea protocolului de stare terminală 

Competenţe transversale 

● Evaluarea corectă (anamneză şi examen clinic) a pacientului  

● Utilizarea metodelor verbale şi non-verbale de facilitare a 

comunicării 

● Iniţierea în abordarea de tip holistic a pacientului 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al disciplinei ● Dobândirea de cunoştinţe pentru a oferi îngrijire de tip 

paliativ pacienţilor cu boli cronice progresive limitatoare 

de viaţă, terminale precum şi asistarea familiilor acestora 
Obiectivele specifice ● Înţelegerea conceptului de „îngrijire paliativă”  

● Descrierea abordării de tip holistic 

● Enumerarea membrilor echipei de îngrijire paliativă şi a 

rolului acestora 

● Definirea conceptului de durere totală, evaluarea corectă 

şi completă a durerii 

● Descrierea scalei de analgezie OMS, cunoaşterea 

principalelor opioide şi a modului de utilizare a acestora 

● Familiarizarea cu diagnosticele, obiectivele de îngrijire 

şi intervenţiile specifice ingrijirii paliative 

● Abordarea corectă a pacientului aflat în stare terminală 

● Cunoaşterea intervenţiilor bazate pe evidenţe în 

abordarea principalelor simptome şi a urgenţelor 

specifice ingrijirii paliative 

● Familiarizarea cu metodele de comunicare cu pacientul 

şi familia acestuia 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Definiţie, principiile îngrijirii paliative. Echipa de îngrijire paliativă în diferite servicii. 
Particularităţile modelului de îngrijire holistică. Beneficiari şi servicii de îngrijiri 
paliative. Suferinţa şi calitatea vieţii.  

2 

Curs 2 Durerea - definiţii, clasificări, conceptul de durere totală, evaluarea durerii.  2 

Curs 3 Tratamentul în trepte al durerii, scală de analgezie OMS. Utilizarea opioidelor în 
terapia durerii. Bariere şi mituri legate de tratamentul cu opioide. Prescrierea 
opioidelor conform legislaţiei în vigoare. 

2 

Curs 4 Comunicarea cu pacientul - abilităţi generale, algoritmul de comunicare a vestilor 
proaste 

2 

Curs 5 Principalele simptome în îngrijirea paliativă: digestive, respiratorii, neuro-psihice 2 

Curs 6 Prognosticul în îngrijirea paliativă. Îngrijirea terminală; asistarea pacientului în 
ultimile zile de viaţă 

2 

Curs 7 Abordarea principalelor urgenţe în îngrijirea paliativă. 2 

Total ore curs: 14 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Prezentarea serviciului de paliaţie; definitia ingrijirii paliative, tipuri de servicii în 
îngrijirea paliativă, echipa interdisciplinară; Dileme etice în îngrijirea paliativă. 
Evaluarea holistică a pacientului în îngrijirea paliativă 

2 

Sem 2 Durerea - studii de caz, aprofundare tratament cu opoide majore, prevederile noii 
legislaţii cu privire la prescrierea de opioide. Exemple de utilizare a scării de analgezie 
OMS 

2 

Sem 3 Utilizare co-analgezice - studii de caz. Efecte secundare utilizare opioide şi co-
analgezice. Probleme ale cavităţii bucale în îngrijirea paliativă 

2 

Sem 4 Comunicarea cu pacientul - abilităţi generale, comunicarea veştilor proaste - joc de 
rol, simulare, discuţii prezentări video, exerciţii de ascultare activă şi formulare 
răspuns empatic. 

2 

Sem 5 Principalele simptome în îngrijirea paliativă: digestive, respiratorii, neuro-psihice - 
studii de caz 

2 

Sem 6 Îngrijirea terminală; asistarea pacientului în ultimile zile de viaţă - video, cazuri stare 
terminală, temeri legate de sfârşitul vieţii 

2 

Sem 7 Lucrul în echipă. Abordarea principalelor urgenţe în îngrijirea paliativă.  2 

Total ore seminar/laborator 14 

Metode de predare 

Metoda expunerii sistematice,  metoda 
prelegerii online 

Aplicațiile oferite prin suita Google 
Classroom 

 

Metoda studiului de caz, proiectul sau 
tema de cercetare, învăţarea prin 
cercetarea documentelor 

Aplicațiile oferite prin suita Google 
Classroom 

 

 
Bibliografie 

1. Daniela Moşoiu. ABC-ul Medicinei Paliative. Ed.Lux Libris. 2012 

2. Daniela Moşoiu. Comunicarea în cancer. 2010 
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Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

3. Daniela Moşoiu, editor şi co-autor. Prescrierea şi Utilizarea opioidelor în 
managementul durerii în cancer, Ghid practic cursanţi. Editura Lux Libris Brașov, 2007 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. Protocoale clinice pentru ingrijiri paliative. Ed. Haco Internațional, 2013 

2. Vladimir Poroch, Daniela Moşoiu, Ostin C. Mungiu – Managementul durerii la 
pacienţii din îngrijirea paliativă – pentru medicii de familie. Ed. “Gr.T.Popa” UMF Iaşi, 
2017 

3. Resurse educaţionale medicale şi lingvistice în îngrijirea paliativă. Resurse 
educaţionale create prin Programul Erasmus+ în cadrul proiectului „Cursuri online pe 
suport video în domeniul îngrijirii paliative și comunicării medicale”  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe 
analitice revizuite anual. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât posibil direct, 
corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanților comunităţii, a 
asociaţiilor profesionale şi a angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor 
premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Asistență Medicală 
Generală, în perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în instituții din România şi din alte 
ţări UE. 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs Nota de la testul grilă examen grilă online 50% CEF 

Laborator 
Nota de la examinarea practică Studiu de caz, referat 

online 
40% 

CPE 

Standard minim de performanţă 

Promovare cu nota minima 5, pentru fiecare din cele 2 note. 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 21.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020. 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Asist. Univ. Dr. Cătălin-Cosmin Mutu  
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