Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice

Anexa 2.

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Medicină

IV, Medicină dentară şi nursing
Sănătate
Licență

Asistenţă medicală generală

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
AMGL18S112
Tipul de evaluare
Examen
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect

Îngrijiri calificate în medicina de familie

Tipul cursului
Obligatoriu

An de studiu
Semestrul
2
2
Categoria formativă a disciplinei

Număr de credite
4

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

DS
Șef lucrări Dr.Loredana Piloff
Asistent universitar Dr. Andrei Mihu

3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
56
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual ( se referă la student)
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )
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Nr.ore
20
10
12
0
2
44
100
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe

Abordarea comprehensivă şi holistică a pacientului
Abordarea centrată pe pacient
Cunoştinţe şi abilităţi pentru abordare multidisciplinară a pacientului şi a echipei
multidisciplinare de îngrijire

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
●
●
●
●
●
●
●

De desfăşurare a cursului

De desfăşurare a sem/lab/pr

Prezenţa la curs
Punctualitate
Ascultare activă
Neacceptarea altor activităţi în timpul cursului
Prezenţa
Punctualitate
Rezolvarea subiectelor primite - cu notare

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

1. Cunoaşterea şi folosirea cunoştinţelor şi abilităţilor specifice profilului
medicinii de familie
2. Cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare în asistenţa medicală centrată pe
pacient.
3. Abordarea comprehensivă şi holistică a pacientului :
4. Abilităţi de comunicare medic pacient
5. Particularităţile abordării de către asistentul medical a diverselor probleme
de sănătate şi de boală.
6. Orientări pentru o asistenţă medicală multidisciplinară centrată pe pacient,
familie și comunitate
1. Cunoaşterea şi abordarea de atitudini şi percepţii pozitive între diferiţi
profesionişti, respect, încredere, înţelegerea rolurilor şi responsabilităţilor
diferiţilor specialişti, colaborare, aprecierea serviciilor medicale din diverse
perspective.
2. Abilităţi de comunicare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
1. Cunoaştere şi înţelegere
Cunoaşterea caracteristicilor şi competenţelor medicinii de familie
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Obiectivele specifice
2. Explicare şi interpretare
- Abordarea centrată pe pacient
- Abordarea comprehensivă a pacientului
- Folosirea modelului holistic de evaluare a pacientului
- Particularităţi privind atribuțiile asistentului medical în consultaţia la
cabinetul de medicină de familie:
- triajul pacienților, evaluarea urgențelor, determinarea unor
parametrii clinici
- programarea pacienților, verificarea calității de asigurat, realizarea
evidențelor primare, întocmirea raportărilor
-realizarea manevrelor specifice activității de ambulator
- Particularităţi privind consilierea pacienților și a familiei
- Particularităţi ale abordării principalelor probleme la pacieții cu risc

3. Instrumental-aplicative
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
- Dezvoltarea de abilităţi clinice
- Obţinerea şi folosirea adecvată a informaţiei medicale
- Includerea prevenţiei şi a promovării sănătăţii in îngrijirile medicale
curente
- Însuşirea unor noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare
asistentului medical la cabinetul de medicină de familie
- Cunoştinţe şi abilităţi pentru abordare multidisciplinară a pacientului
şi a echipei multidisciplinare de îngrijire
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8. Conţinuturi
Curs
Curs 1

Sisteme de sănătate

Curs 2

Asistența medicală primară

Curs 3

Starea de sănătate și starea de boală

Curs 4

Prevenția

2

Curs 5
Curs 6

Particularitățile consultației și diagnosticului în medicina de familie
Despre comunicare în medicina de familie

2

Curs 7

Particularitățile tratamentului în medicina de familie

2

Curs 8

Asistența medicală a familiei

Curs 9
Curs 10

Asistenta medicală a comunității
Recomandări pentru un stil de viață sănătos
Activități desfasurate în cabinetul de medicina familiei

Curs 11

Atribuții ale asistentei medicale
Asistența medicală a copilului

2

Curs 12

Asistenta medicală perinatală

2

Curs 13

Asistenta medicală a vârstnicului

2

Curs 14

Drepturi și obligații ale pacienților

2

Nr. ore
2
2
2

2

2
2
2

Total ore curs:
Seminar/Laborator
Lab 1
Cunoașterea mediului specific medicinei de familie (structura cabinetului, circuite,
dotare, echipa de lucru, norme de igienă)
Lab 2
Cunoașterea atribuțiilor cadrului medical în relația cu echipa medicală și cu pacienții
(norme de conduită și comunicare, fișa postului, primirea pacienților, programare și
priorități la consultație, triajul, izolarea suspecților de boli contagioase )
Lab 3
Cunoașterea și completarea documentelor medicale (fișe și registre, formulare de
evidență, de monitorizare și de raportare pe suport de hârtie și pe computer)
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Lab 4

Cunoașterea factorilor de risc și a mijloacelor de profilaxie (recomandarea unui stil
de viață sănătos cu alimentație echilibrată, activitate fizică, combaterea noxelor, a
bolilor cu transmitere sexuală, efectuarea de imunizări, efectuarea de controale
medicale periodice, administrarea unor preparate specifice )

2

Lab 5

Examinările periodice de bilanț la sugar și copil (măsurarea greutății, taliei,
perimetrelor, consemnarea datelor în fișa de consultație, întocmirea graficelor de
creștere, a fișei privind dezvoltarea psiho-motorie)
Consultația de puericultură ( recomandări de igienă, microclimat, de alimentație
pentru mamă și copil, tipuri de alimentație, profilaxia anemiei, rahitismului, a
îmbolnăvirilor)
Controale medicale periodice pe categorii de vârstă și particularități (măsurarea
greutății, taliei, circumferinței abdominale, reguli și tehnica de măsurare a tensiunii
arteriale, modul de completare a unui chestionar privind felul de alimentație,
activitate fizică, expunere la factori de risc, existența unor boli cronice în familie,
sănătatea reproducerii, probleme în mediul familial)

2

Îngrijirea și monitorizarea pacientului cronic (pregătirea pacientului pentru consultație,

2

Lab 6

Lab 7

Lab 8

2

2

efectuarea măsurătorilor specifice, înregistrarea în registrul de cronici, programare la
controale periodice, completarea fișei de monitorizare, înmânarea documentelor
medicale prescrise de medic)
Lab 9

Comunicarea cu pacientul cronic și recomandări de îngrijire la domiciliu ( respectarea
indicațiilor prescrise de medic, respectarea regimului igieno-dietetic la pacientul cu
afecțiuni cardiace, digestive, renale, metabolice, diabet zaharat, reguli generale de
îngrijire și prevenirea îmbolnăvirilor, consiliere familială)
Vaccinologie (cunoașterea tipurilor de vaccin și calendarul de vaccinare, mod de
păstrare, administrare a vaccinului, contraindicații, precauții, întocmirea catagrafiei și
modul de raportare)
Luarea în evidență și supravegherea gravidei (măsurarea greutății, taliei, tensiunii
arteriale, circumferinței abdominale, pelvimetrie, întocmirea caietului și fișei de
gravidă, distribuire de material informativ privind igiena sarcinii)

2

Lab 12

Preluarea nou născutului din maternitate și urmărirea lăuzei la domiciliu-prima vizită
alături de medicul de familie (recomandări privind igiena lăuziei, alimentația la sân a
nou născutului și tehnica de alimentație, recomandări de puericultură privind igiena
nou născutului, mediu ambiant sanogen)

2

Lab 13

Recunoașterea și atitudinea în urgențe medicale ( observarea stării generale a
pacientului: agitat, adinamic, starea de conştienţă, reacția la stimuli verbali, colorația
tegumentelor, temperatură, semne vitale respirație, puls, tensiune arterială și
aplicarea măsurilor de prim ajutor)

2

Lab 14

Evaluare a cunoștiințelor și abilităților

2

Lab 10

Lab 11
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Total ore seminar/laborator

28

Metode de predare

METODE DE PREDARE : ( curs şi lucrări practice)
1.
Prelegere
2.
Prelegere intensificată
3.
Brainstorming
4.
Joc de rol
5.
Gândiţi - lucraţi în perechi - comunicaţi
6.
Ştiu - vreau să ştiu - am învăţat
7.
Ghiduri de studiu / învăţare
8.
Proiectul
9.
Grupare în funcţie de atitudinea / poziţia faţă de o
problemă
10.
Studiul de caz

Bibliografie

Referinţe
bibliografice
recomandate

1. Restian A. – Bazele medicinii de familie – Ed. Medicală – 2009
2. Piloff Loredana – Curs de medicină de Familie- Ed. Universităţii
“Lucian Blaga” Sibiu, 2005
3.Titircă L – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali . Ghid de
nursing- Editura Viața Medicală Românească, 2006

Referinţe
bibliografice
suplimentare

4. Piloff Loredana – Managementul cabinetului de medicină de familie,
Ed. Argus 2003
5. Piloff Loredana - Îndrumător de lucrări practice pentru medicina de
familie, Ed. Univ. “Lucian Blaga” Sibiu, 2004
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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 acestia in vederea analizei problemei.
Conţinuturile sunt selectate în conformitate cu teoriile actuale consacrate în domeniu, recunoscute de
comunitatea ştiinţifică şi vizează achiziţia de cunoştinţe şi competenţe obligatorii asistentul medical în
practica medicinii de familie.

10. Evaluare
Tip activitate

Curs

Laborator

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Evaluare finală
Evaluarea cunoștințelor acumulate
din informațiile transmise la curs și
Examen
lucrări practice precum și din
materialul bibliografic
Evaluare de cunoștințe, abilități și
Studii de caz
atitudini
Testare pe parcursul
trimestrului

Ponderea în
nota finală

Obs.**

50%

CPE

50%

CPE

Standard minim de performanţă
Pentru nota 5: Nota 6 la evaluarea pe parcursul semestrului şi o medie de 5 la celelalte forme de testare
Pentru nota 10: Nota 9 sau 10 la evaluarea pe parcursul semestrului şi o medie de minim 9.50 la celelalte
forme de testare

(*) 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
Titular disciplină
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Anexa 2.
FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Medicină
Clinic chirurgical
Sănătate
Licenţă
Asistență medicală generală

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Nursing clinic în boli chirurgicale

Codul cursului

Tipul cursului

AMGL18S120

Obligatoriu

Tipul de evaluare

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
6

2
2
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DS
Șef lucrări Dr. Anca Dumitra
Șef lucrări Dr. Alexandru Sabau
Șef lucrări Dr. Anca Dumitra

Examen
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
5
7
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
70
98
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
a fi promovate
Curs Chirurgie semestrul 1
anterior
Competențe
Cunostinte elementare de chirurgie si semiologie chirurgicala

Nr.ore
20
12
10
6
4
52
150

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Videoproiector, calculator
De desfăşurare a sem/lab/pr Echipament specific unei clinici chirurgicale
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Cunoastrea masurilor elementare de ingrijiri specifice patologiei
chirurgicale
Obiectivele specifice
- Cunoasterea examenului clinic al bolnavului chirurgical
-

Cunoasterea instrumentarului chirurgical laposcopic si de
chirurgie deschisa

-

Cunoasterea modului de efectuare al nodurilor si suturilor
chirurgicale

-

Cunoasterea modurilor de efectuare a pansamentelor fiecare
cu particularitatile lor

-

Cunoasterea modului de ingrijire al pacientilor purtatori de
catetere de diverse tipuri (braunule, catetere venoase
centrale, sonde urinare, sonde nazogastrice, tuburi de dren,
etc.)

-

Rolul asistentului medical in blocul operator

-

Cunostinte elementare legate de instrumentarul chirurgical si
timpii operatori

-

Participarea la interventii chirurgicale

Prezenta in garzile de chirurgie
8. Conţinuturi
Curs
Curs 1 Istoria chirurgiei
Curs 2 Asepsia si antisepsia
Curs 3 Instrumentele chirurgicale uzuale
Curs 4 Pregatirea preoperatorie
Curs 5 Ingrijiri postoperatorii
Curs 6 Ingrijirea plagii operatorii
Curs 7 Ingrijirea stomelor
Curs 8 Ingrijirea pacientului cu hemoragie digestive superioara
Curs 9 Ingrijirea pacientului cu boala ulceroasa
Curs
Ingrijirea pacientului cu ocluzie intestinala
10
Curs
Ingrijirea pacientului cu colecistite acute
11

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Curs
12
Curs
13
Curs
14

Ingrijirea pacientului cu pancreatita acuta

2

Eventratiile si evisceratiile

2

Ingrijirea pacientului cu hipertensiune portala

2
Total ore curs:

Seminar/Laborator
Sem 1
Instrumentar chirurgical:tipuri, clasificare, manipulare, exemple
Sem 2
Sondajul uretrovezical, nasogastric, duodenal
Sem 3
Pregatirea psiholigica preoperatorie
Sem 4
Anestezia locala indicatii si avantaje
Sem 5
Mijloace specific de asepsie si antisepsie, exemple
Sem 6
Ingrijirea postanestezie
Sem 7
Tipuri de pansamente pentru plagi contaminate
Sem 8
Tratamentul si ingrijirea fistulelor gastroduodenale
Sem 9
Tratamentul si ingrijirea fistulelor enterale joase
Sem 10 Ingrijirea colostomelor
Sem 11 Ingrijiri specifice ale cateterelor endovenoase
Sem 12 Ingrijiri specific ale pacientilor cu fistule arteriovenoase
Sem 13 Infrijiri specifice ale piciorului diabetic
Sem 14 Ingrijiri specifice ale pacientilor cu amputatii de membre
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Curs video
Activitate practica

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie
Cursul electronic de chirurgie
Urgentele medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III-a.
Lucretia Titirca. ISBN: 9733905666. Editura: Medicala. 2017
Referinţe
bibliografice
recomandate

Nursing - tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali - autor:
Lucretia Titirca;
Ghid de nursing - autor: Lucretia Titirca;
Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistentii medicali - autor
Lucretia Titirca

Referinţe
bibliografice
suplimentare

1. Tratat de chirurgie – tratat naţional. Sub redacţia I. Popescu, Editura
Academiei Române. Vol VIII A si B, Bucureşti 2008. ISBN 978-973-271679-3
2. Tratat de chirurgie – tratat naţional. Sub redacţia I. Popescu, Editura
Academiei Române. Vol. IX. Bucureşti 2009. ISBN 978-973-27-1706-6

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Se realizează prin contacte periodice cu acesteia in vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip
activitate
Curs

Laborator

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Verificarea cunostintelor
acumulate in timpul semestrului la
curs

examen

80%

CPE

20%

CPE

Verificarea cunostintelor practice
acumulate la stagii

referat

Obs.**

Standard minim de performanţă
Minimum de cunostinte necesar pentru promovarea examenului
(*) 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
Titular disciplină

Sef Lucrari Dr. Anca Dumitra

Director de departament

Conf. Univ. Dr. Radu Chicea

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
DE MEDICINĂ
IV
Sănătate
Licenţă
Asistentă Medicală Generală

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu II
2.5. Semestrul I

Ingrijiri la domiciliu
Sef Lucrari Dr. Iris Muresan
As. Univ. Dr. Denisa Tanasescu
2.6. Tipul de evaluare E
2.7. Regimul disciplinei

Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2. curs 2
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs 28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
92
3.9. Total ore pe semestru
56
3.10. Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

●
●

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

●
●

Sistem de proiectie video

2
28
ore
28
20
20
14
10

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Insusirea notiunilor teoretice si practice de nursing comunitar
Identificarea de termeni, relatii, procese, stabilirea unor relatii si
conexiuni
Capacitatea de a utiliza in mod adecvat si in context terminologia de
specialitate;
Capacitatea de adaptare la noi situatii
Rezolvarea de probleme prin modelare si algoritmizare
Capacitatea de a transpune in practica cunostintele dobandite
Abilitati de cercetare, creativitate
Aplicarea in practica medicala a tuturor manevrelor invatate la stagiile
clinice
Capacitatea de a solutiona probleme
Identificarea de termeni, relatii, procese, perceperea unor relatii si
conexiuni
Reactia pozitiva la sugestii, cerinte, sarcini didactice, satisfactia de a
raspunde
Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile
stiintifice
Capacitatea de a avea un comportament etic
Dezvoltarea profesionala proprie
Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experienta
Abilitatea de a colabora cu specialitati din alte domenii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Insusirea notiunilor teoretice si practice de nursing
●
comunitar
Cunoasterea teoretică si practică a metodelor de evaluare
●
a comunitatii
Identificarea problemelor specifice nursingului comunitar,
●
individuale si de grup
Identificarea si elaborarea de solutii
●
Elaborarea de planuri de ingrijire in comunitate, centrate
●
pe individ
Abordarea holistica a pacientilor, specifica nursingului
●
comunitar

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1.Introducere in nursingul comunitar

Metode de predare
Curs interactiv

Observaţii
videoproiector

2.Ingrijiri individuale. Ingrijiri comunitare

Curs interactiv

videoproiector

3.Nutritia pacientilor

Curs interactiv

videoproiector

4.Promovarea continentei

Curs interactiv

videoproiector

5.Viabilitatea tisulara si ingrijirea plagilor

Curs interactiv

videoproiector

6.Managementul durerii

Curs interactiv

videoproiector

7.Afectiuni respiratorii

Curs interactiv

videoproiector

8.Hipertensiunea arteriala, ingrijirea pacientilor la domiciliu

Curs interactiv

videoproiector

9.Reabilitarea pacientilor cu AVC

Curs interactiv

videoproiector

10.Managementul ulcerelor membrelor inferioare

Curs interactiv

videoproiector

11.Probleme de ingrijire ale pacientului varstnic

Curs interactiv

videoproiector

12.Principiile mobilizarii pacientilor

Curs interactiv

videoproiector

13. Asigurarea igienei pacientului la domiciliu

Curs interactiv

videoproiector

14.Abordarea pacientilor cu HIV si SIDA

Curs interactiv

videoproiector

Bibliografie
1.
Cursul predat
2.
Iris Mureşan, Luminiţa Beldean, Carmen Natea, Iustina Chinchişan, Ildiko Marton – Nursing
comunitar, aspecte practice, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2006
3.
Kenrick Maria, Luker A. Karen – Clinical Nursing Practice in the Community ,Blackwell Science Ldt,
Oxford, 1995
4.
Twinn Sheila, Roberts Barbara, Andrews Sarah - Community Health Care Nursing, ButterworthHeinemann, Oxford, 1999
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare Observaţii
Culegerea de date in comunitate
Prezentare sectie
Portofoliu
individual ce
va include
planuri de
ingrijire si
chestionare
Definirea unei comunitati
Prezentări caz
Evaluarea primara, secundara si tertiara
Particularitati de ingrijire comunitara pe grupe de varsta
Profiluri comunitare locale, regionale, nationale
Ingrijiri comunitare la pacientii cu afectiuni cardiace

Discutii, prezentări
caz
Discutii, prezentări
caz
Discutii, prezentări
caz
Discutii, prezentări
caz

Ingrijiri comunitare la pacientii cu afectiuni respiratorii
Ingrijiri comunitare la pacientii cu AVC
Ingrijiri comunitare la pacientii cu plagi postoperatorii
Ingrijiri comunitare la pacientii cu ulcere gambiere
Ingrijiri comunitare la pacientii varstnici
Ingrijiri comunitare la pacientii cu HIV
Ingrijiri comunitare in comunitati scolare
Cazurile sociale, problema comunitara

Demonstratii,
prezentări caz
Prezentări caz,
discutii
Discutii, prezentari
de caz
Discutii, prezentări
caz
Discutii, prezentări
caz
Discutii, prezentări
caz
Demonstratii,
prezentări caz,
Discutii, prezentări
caz

Bibliografie
1.
Iris Mureşan, Luminiţa Beldean, Carmen Natea, Iustina Chinchişan, Ildiko Marton – Nursing
comunitar, aspecte practice, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2006
2.
Twinn Sheila, Roberts Barbara, Andrews Sarah - Community Health Care Nursing, ButterworthHeinemann, Oxford, 1999

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- deprinderea cunostintelor de baza pentru asistentul de medicina generala in domeniul nursingului
comunitar
- cunoasterea problematicii si obiectivelor nursingului comunitar
- dezvoltarea rolului nursingului comunitar in promovarea sanatatii
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
Prezenta, rezultate la
evaluarile pe parcurs,
rezultatul testului final

Lucrare scrisa - grila

Frecventa și conduita la
actvitățile practice,

discutii periodice, testare
aptitudini practice

10.3 Pondere din nota
finală
70

10

rezultate la evaluarile
pe parcurs
Portofoliu
Referate
10.6 Standard minim de performanţă
Minim nota 7 la evaluarile practice
●
Rezolvarea corecta a minim 50% din testul scris
●

Data completării
21.09.2020

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

S.L.Dr. Iris Muresan

As.Univ .Dr. Denisa Tanasescu

Data avizării în departament
25.09.2020

20

Semnătura directorului de departament
..........................................

Anexa 2.
FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Medicină

I, Preclinic
Sănătate
Licenţă
Asistență medicală generală
Radiologie şi imagistică medicală

Codul cursului

Tipul cursului

AMGL15D124

Obligatoriu

Tipul de evaluare

An de studiu

Semestrul

2
1
Categoria formativă a disciplinei

Număr de
credite
6

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

DS
Examen
Titular activităţi curs
Șef Lucr. Dr Mihaela Racheriu
Titular activităţi seminar /
Șef Lucr. Dr Mihaela Racheriu
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
56

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
a fi promovate
anterior
Competențe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
ON LINE
De desfăşurare a sem/lab/pr MIXT

Nr.ore
35
30
25
4
94
150

6. Competenţe specifice acumulate
1. Învăţarea, folosirea şi integrarea termenilor specifici radiologiei şi
imagisticii medicale
2. Utilizarea corectă a termenilor radiologici, ecografici, de CT şi IRM
Competenţe profesionale
3. Definirea/ nominalizarea de concepte
4. Cunoştințe generale de bază referitoare la radiologia convenţională şi
celelalte tipuri de examinări imagistice
1. Generalizarea, particularizarea, integrarea domeniului imagisticii
medicale în cadrul celorlalte discipline clinice şi paraclinice
2. Realizarea de conexiuni între rezultatele diferitelor metode de
Competenţe transversale investigaţie
3. Generare, demonstrare rezultate
4. Capacitate de analiză şi sinteză
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei 1. Familiarizarea studenţilor cu metodele de investigaţie în
imagistica medicală
2. Familiarizarea studenţilor cu aspectele imagistice ale diverselor
tipuri de patologie pe aparate şi sisteme
Obiectivele specifice
1. Recunoaşterea tipului de examinare
2. Recunoaşterea şi descrierea aspectelor anatomice şi patologice
vizualizate
3. Susţinerea unui diagnostic pozitiv
8. Conţinuturi
Nr. ore
Curs
Curs 1 Bazele fizice ale utilizării radiaţiei Rontgen în diagnostic
2 online
Curs 2 Fizica metodelor imagistice neradiologice
2 online
Curs 3 Imagistica toracelui ( aparat respirator )
2 online
Curs 4 Imagistica toracelui ( aparat respirator )
2 online
Curs 5 Imagistica toracelui ( aparat respirator )
2 online
Curs 6 Imagistica toracelui ( cord )
2 online
Curs 7 Imagistica abdomenului ( aparat digestiv )
2 online
Curs 8 Imagistica abdomenului ( aparat digestiv )
2 online
Curs 9 Imagistica abdomenului ( aparat renal )
2 online
Curs 10 Imagistica abdomenului ( aparat renal şi peritoneu )
2 online
Curs 11 Imagistica sistemului nervos
2 online
Curs 12 Imagistica aparatului osos
2 online
Curs 13 Ecografia testiculară
2 online
Curs 14 Imagistica glandei mamare
2 online
Total ore curs:
28
Seminar/Laborator
Nr. ore
Sem 1
Bazele fizice ale utilizării radiaţiei Rontgen în diagnostic
2 online
Sem 2
Fizica metodelor imagistice neradiologice
2 online
Sem 3
Imagistica toracelui ( aparat respirator )
2 online
Sem 4
Imagistica toracelui ( aparat respirator )
2 online
Sem 5
Imagistica toracelui ( aparat respirator )
2 online

Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10
Sem 11
Sem 12
Sem 13
Sem 14

Imagistica toracelui ( cord )
Imagistica abdomenului ( aparat digestiv )
Imagistica abdomenului ( aparat digestiv )
Imagistica abdomenului ( aparat renal )
Imagistica abdomenului ( aparat renal şi peritoneu )
Imagistica sistemului nervos
Imagistica aparatului osos
Ecografia testiculară
Imagistica glandei mamare
Total ore seminar/laborator

2 mixt
2 online
2 online
2 online
2 mixt
2 online
2 online
2 online
2 online
28 online si
mixt

Metode de predare
Prelegere

Studii de caz

Bibliografie
1. Şanta Adrian - Elemente de radiologie-imagistică medicală, Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2004

Referinţe
bibliografice
recomandate

2.Petterson H. - Aglobal textbook of radiology, Nicer, 2005
3.Meschan I.- Analysis of roentgen singns in general radiology WB Saunders, 2002
4. Juhl JH, Crummy AB - Paul and Juhl's Essentials of Radiologic Imaging, Lippincot, 2004
5. Mihaela Racheriu, Principiile de baza ale diagnosticului radiologic, Ed Universității
"Lucian Blaga " Sibiu, 2017
1. Goldberg BB - Textbook of Abdominal Ultrasound, Williams &Wilkins, 200

Referinţe
bibliografice
suplimentare

2.Lee JKT, Sagel SS, Stanley JR - Computed body tomography, Raven Press, 2002
3.Reimer P - Clinical MRI, Springer 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Se realizează prin contacte periodice cu acesteia în vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip
activitate
Curs
Laborator

Criterii de evaluare
Testarea cunoștințelor acumulate

Testarea cunoștințelor acumulate

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Lucrare scrisă - test
grilă tip complement
simplu 50 întrebări

50%

Lucrare scrisăinterpretare 5

50%

Obs.**

examinari radiologie,
imagistica medicala

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
Titular disciplină

Șef Lucrări Dr. Mihaela Racheriu

Director de departament

Prof. Univ. Dr. Cosmin Mihalache

Semnătura

Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice

Anexa 2.

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Medicină
Clinic Medical
Sănătate
Licență

Asistenţă medicală generală

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
AMGL16D125

Tipul cursului
Obligatoriu

Tipul de evaluare

Medicina Interna
An de studiu
Semestrul
2
2
Categoria formativă a disciplinei

Număr de credite
2

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

Colocviu
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect

DD
Șef Lucrări Dr. Teodoru Minodora
Șef Lucrări Dr. Teodoru Minodora,
Șef Lucrări Dr. Eminovici Gabriela

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
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )

Nr.ore
10
4
2
4
2
22
50

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum

Semiologie

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro

Tel: +40 (269) 211 083
Fax: +40 (269) 210 298
Fax: +40 (269) 430 110

Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice
De competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Studenţii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu
telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenţi a sălii de curs
în vederea preluării apelurilor telefonice personale;
Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs întrucât aceasta se
dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaţional;
Studenții se vor prezenta la stagii în echipament de clinică corespunzător și
deținând un stetoscop

De desfăşurare a cursului

De desfăşurare a sem/lab/pr

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni
între patologiile complexe întâlnite
Utilizarea corectă a termenilor de specialitate
Definirea/nominalizarea de concepte
Capacitatea de adaptare la noi situaţii, la noile cazuri examinate
Cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiunii/disciplinei:
Efectuarea unui examen obiectiv general şi pe aparate, examinarea clinică şi
paraclinică din punctul de vedere al medicinii interne
Abilităţi de operare pe PC
Capacitatea de adaptare la noi situaţii
Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin
antrenarea abilităţilor de anamneză și examinare a pacienților;
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

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

Obiectivele specifice

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro

●
Cunoașterea unor noțiuni generale de medicină internă
●
Cunoașterea mecanismelor fiziopatologice implicate în
patologia studiată
●
Cunoașterea mijloacelor de diagnostic și tratament în
patologia studiată
●
Deprinderea orientării teoretice a materialului, căutarea de
bibliografie în vederea realizării lucrării de diplomă sau în alte scopuri
de cercetare.
●
Realizarea din partea studenţilor a unor deprinderi corecte de
examinare completă obiectivă a pacienţilor;
●
Exerciţii de recoltare a unei anamneze complete şi active;
●
Realizarea unei investigaţii pozitive şi diferenţiale corecte;
●
Familiarizarea cu un plan terapeutic corespunzător unui medic
de medicină generală;
Tel: +40 (269) 211 083
Fax: +40 (269) 210 298
Fax: +40 (269) 430 110
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Prorector Programe Academice
●

Acordarea unei asistenţe de urgenţă;

8. Conţinuturi
Curs
Curs 1

Nr. ore

Abordarea pacientului cu afecţiuni ale aparatului respirator (examen obiectiv,
anamneză, sindroame respiratorii, proceduri diagnostice în afecţiunile respiratorii)
Curs 2
Astmul bronşic. Starea de rău astmatic (definiţie, etiopatogeneză, fiziopatologie,
diagnostic, tratament). Bronhopneumopatia cronică obstructivă. Bronşita cronică
obstructivă. Emfizemul pulmonar (etiopatogeneză, manifestări clinice, examinări
paraclinice, tratament)
Curs 3
Pneumonii (definiţie, etiopatogeneză, fiziopatologie, manifestări clinice, explorări
paraclinice, tratament). Pleurezii (definiţie, etiopatogeneză, clasificare, manifestări
clinice, explorări paraclinice, tratament)
Curs 4
Insuficienţa respiratorie acută (definiţie, clasificare, manifestări clinice, tratament ).
Insuficienţa respiratorie cronică (definiţie, clasificare, manifestări clinice, tratament ).
Curs 5
Abordarea pacientului cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular (anamneză, examen
obiectiv, sindroame cardiovasculare, noţiuni de electrocardiografie, ecocardiografie,
radiologie, aplicaţii clinice).
Curs 6
Disritmii cardiace (clasificare). Bradiaritmii (tablou clinic, diagnostic, tratament).
Curs 7
Cardiopatia ischemică (definiţie, etiopatogeneză, clasificare, principii de diagnostic şi
tratament). Angina pectorală (clasificare, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament).
Curs 8
Infarctul miocardic acut (etiopatogeneză, fiziopatologie, tablou clinic, diagnostic
pozitiv şi diferenţial, principii terapeutice - intervenţia prespitalicească şi în unităţile
de terapie intensivă coronariană, complicaţii )
Curs 9
Pericardita (clasificare, tablou clinic, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament).
Reumatismul articular acut. Endocardita. Principii de antibioterapie.
Curs 10 Valvulopatii (definiţie, forme clinice de manifestare). Hipertensiunea arterială
sistemică.(diagnostic, tablou clinic, tratament).
Curs 11 Insuficienţa cardiacă (etiopatogeneză, fiziopatologie, tablou clinic, diagnostic,
principii de tratament). Edemul pulmonar acut (diagnostic pozitiv şi diferenţial,
tratament)
Curs 12 Tromboza venoasă profundă (etiopatogeneză, tablou clinic, diagnostic,
tratament).Trombembolismul pulmonar. Disecţia de aortă (diagnostic, tratament)..
Curs 13 Ischemia periferică acută (tablou clinic, diagnostic, tratament). Moartea subită.
Resuscitarea cardiorespiratorie.
Curs 14
Insuficienţa renală acută si cronica (clasificare, tablou clinic, diagnostic, tratament)
Total ore curs:
Seminar/Laborator
Sem 1
Examinarea pacientului cu afecţiuni respiratorii. Probe ventilatorii.
Sem 2
Prezentare de caz: Astmul bronşic, Bronhopneumopatia cronică obstructivă.
Sem 3
Prezentare de caz: Pneumonii, Pleurezii
Sem 4
Prezentare de caz: Insuficienţa respiratorie acută si cronică
Sem 5
Examinarea pacientului cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular (anamneză,
examen obiectiv, sindroame cardiovasculare). Nnoţiuni de electrocardiografie.
Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
14
Nr. ore
1
1
1
1
1

Tel: +40 (269) 211 083
Fax: +40 (269) 210 298
Fax: +40 (269) 430 110
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Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10
Sem 11
Sem 12
Sem 13
Sem 14

Prezentare de caz: Disritmii cardiac, Bradiaritmii
Prezentare de caz: Angina pectorală
Prezentare de caz: Infarctul miocardic acut
Prezentare de caz: Pericardita, Endocardita bacteriana.
Prezentare de caz: Valvulopatii mitrale, Hipertensiunea arterială sistemică.
Prezentare de caz: Insuficienţa cardiacă
Prezentare de caz: Tromboza venoasă profundă, Trombembolismul pulmonar.
Prezentare de caz: Ischemia periferică acută. Resuscitarea cardiorespiratorie.
Examinarea pacientului cu afectiuni renale.
Prezentare de caz: Insuficienţa renală acută si cronica
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Prelegere
Studii de caz

1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Bibliografie
Referinţe
bibliografice
recomandate
Referinţe
bibliografice
suplimentare

●
Harrison – Manual de Medicina, Editia 18, Ed.All, București 2011
●
Bolile aparatului cardiovascular o abordare practică- vol.1-2002 sub redacţia Ioan
Maniţiu; colaboratori: Dr. Cătălin Bălan, Mariana Draia Nicolau, Gabriela Icuşcă, Rodica
Moga; Ed. Conexiuni
●
Mic tratat de cardiologie, Carmen Ginghina, Ed. Academiei Române, București
2010

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

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Volumul şi corectitudinea
cunoştinţelor

Examen

50%

CEF

Rigoarea ştiinţifică a limbajului

Examen

20%

nCPE, CEF

20%

CPE, CEF

10%

nCPE, CEF

Criterii de evaluare

Obs.**

Curs

Întocmirea şi susţinerea unui referat,
a unei aplicaţii

Prezentare

Participare activă la seminarii

Prezentare

Laborator

Standard minim de performanţă
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●
Detinerea unor cunoştinţe minime de medicina interna (expunera corecta a notiunilor minime
cuprinse în subiectul ales, efectuarea unui examen obiectiv corect, interpretarea datelor clinice şi
paraclinice, principii de tratament).

(*) 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
Titular disciplină

Șef Lucr. Dr. Teodoru Minodora

Director de departament

Conf. Dr. Cipaian Călin
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Anexa 2.

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Medicină

Facultatea
Departament

III, Chirurgical

Domeniul de studiu

Medicină
Licență

Ciclul de studii

Asistenţă medicală generală

Specializarea

2. Date despre disciplină
Chirurgie generală

Denumirea disciplinei
Codul cursului

Tipul cursului

An de studiu

Semestrul

Număr de credite

AMGL17D128

DO

2

2

2

Tipul de evaluare

Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)

Colocviu

DD

Titular activităţi curs

Șef Lucrări Dr Claudiu Helgiu

Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect

Dr Claudiu Helgiu, Dr. Dan Cretu

3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro

Seminar

Laborator

Proiect

Total

Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Prorector Programe Academice
1

1

2

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

Seminar

14

Laborator

Proiect

Total (NOADsem)

14

28

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual

Nr.ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

4

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

12

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

4

Tutoriat:

-

Examinări:

2
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului

De desfăşurare a sem/lab/pr

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
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6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

ABILITATI PRACTICE

Competenţe transversale

COLABORARE CU CELELALTE SERVICII

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

PREZENTAREA
ELEMENTELOR
GENERALA FRECVENT INTALNITE

DE

CHIRURGIE

Obiectivele specifice

CUNOAȘTERE ȘI SIGURANTA IN ABORDAREA INGRIJIRII

PACIENTULUI CHIRURGICAL

8. Conţinuturi
Curs

Nr. ore

Curs 1

ASEPSIA SI ANTISEPSIA

1

Curs 2

HEMORAGIA

1

Curs 3

INFECTII IN CHIRURGIE

1

Curs 4

INFECTII IN CHIRURGIE

1

Curs 5

ASEPSIA SI ANTISEPSIA

1

Curs 6

PREGATIREA PACIENTULUI PREOPERATOR

1

Curs 7

PREGATIREA PACIENTULUI PREOPERATOR

1

Curs 8

SUTURA

1

Curs 9

PANSAMENTELE

1

Curs 10

SONDAJUL VEZICAL LA BĂRBAT

1

Curs 11

SONDAJUL VEZICAL LA FEMEIE

1

Curs 12

INSTRUMENTAR CHIRURGICAL

1

Curs 13

CLISMA

1

Curs 14

FISTULA ARTERIOVENOASA IN HEMODIALIZA

1
Total ore curs:

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
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Seminar/Laborator

Nr. ore

Sem 1

PREZENTARE SECTIE, CIRCUITE SI STERILIZARE

1

Sem 2

TEHNICA PANSAMENT CHIRURGICAL

1

Sem 3

TEHNICA CLISMEI

1

Sem 4

MOBILIZAREA POSTOPERATORIE A PACIENTULUI

1

Sem 5

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI OPERAT

1

Sem 6

TOALETA PACIENTULUI IMOBILIZAT

1

Sem 7

ALIMENTAREA PACIENTULUI IMOBILIZAT

1

Sem 8

PREGATIRE PACIENT PENTRU EX. ANGIOGRAFIC

1

Sem 9

PREGATIRE PACIENT PENTRU EX. ECOGRAFIC

1

Sem 10

TEHNICA SONDAJ VEZICAL LA FEMEIE

1

Sem 11

TEHNICA SONDAJ VEZICAL LA BĂRBAT

1

Sem 12

PREGATIREA INSTRUMENTARULUI CHIRURGICAL METALIC

1

Sem 13

RECAPITULARE

1

Sem 14

RECAPITULARE

1
Total ore seminar/laborator

Metode de predare
MIJLOACE DIGITALE, FLIPCHART

Bibliografie
Referinţe
bibliografice
recomandate

SUPORTUL DE CURS

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
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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
RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

TEST GRILA

80 %

EXAMINARE ORALA LA
PACIENT

20 %

Obs.**

Curs

PREZENTARE
Laborator

Standard minim de performanţă NOTA 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
Titular disciplină

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro

Șef Lucrări Dr. Claudiu Helgiu
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Director de departament
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Conf. Dr. Radu Chicea

Anexa 2.
FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Medicină

IV, Medicină dentară şi nursing
Sănătate
Licenţă
Asistenţă medicală generală
Medicina muncii

Codul cursului

Tipul cursului

AMGL18O136

Opțional

Tipul de evaluare
Examen
Titular activităţi curs

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
2

2
1
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DS
Şef Lucrări Dr. Stoia Mihaela

Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
1
2
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
14
14
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
a fi promovate
Fiziologie
anterior
Competenţe
-

Nr.ore
10
10
8
6
2
36
50

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Conform procedurii ULBS din 2020
De desfăşurare a sem/lab/pr 6. Competenţe specifice acumulate
Cunoaştere şi înţelegere a terminologiei şi a raţionamentului
Dezvoltarea capacităţii de analiză, interpretare şi evaluare a datelor
Competenţe profesionale statistice referitoare la incapacitatea temporară de muncă
Atitudinale privind etica, deontologia medicală, gestionarea grupurilor
sensibile la riscuri specifice.
Abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii
Competenţe transversale Implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina
Preocupare pentru perfecţionare continuă.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind medicina
muncii în cadrul legislativ actual.
Obiectivele specifice
Cunoaşterea noţiunilor de fiziologie a muncii
Cunoaşterea legislaţiei de sănătate şi securitate în muncă
Cunoaşterea principiilor de prevenire / profilaxie a bolilor
profesionale şi accidentelor de muncă.
Cunoaşterea gestionării datelor statistice specifice.
8. Conţinuturi
Nr. ore
Curs
Curs 1 Noţiuni de fiziologie a muncii (I):
1
1.1. Stabilirea aptitudinii în muncă, capacitatea de muncă, adaptarea la efort.
Curs 2 Noţiuni de fiziologie a muncii (II):
2.1. Clasificarea tipurilor de muncă după consumul de oxigen, teste funcţionale
1
cardio-vasculare
Curs 3 Noţiuni de fiziologie a muncii (III):
1
3.1. Suprasolicitările osteomusculoarticulare
Curs 4 Noţiuni de fiziologie a muncii (IV):
4.1. Suprasolicitările neuropsihosenzoriale.
1
4.2. Stresul ocupaţional: aspecte patologice, profilaxie.
Curs 5 Legislaţie în domeniul medicinii muncii: 5.1. grupuri sensibile la riscuri
1
specifice; 5.2. integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.
Curs 6 Profilaxia în medicina muncii: 6.1. niveluri de profilaxie; 6.2. măsuri tehnico1
organizatorice.
Curs 7 Profilaxia în medicina muncii: 7.1. măsuri medicale; 7.2. educaţie pentru
1
sănătate
Curs 8 Dispensarizarea lucrătorilor cu probleme de sănătate
1
Curs 9 Bolile legate de profesie
1
Curs 10 Formare profesională în medicina muncii: rolul asistentului medical în
1
supravegherea sănătăţii colectivităţilor industriale.
Curs 11 Morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă (I): indicatori.
1
Curs 12 Morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă (II): evaluare, codificare,
1
raportare.
Curs 13 Procedura de evaluare a riscurilor la un loc de muncă
1
Curs 14 Statistica în medicina muncii.
1

Total ore curs:
Metode de predare*
Prelegere, discuţii, problematizare
Studiu de caz
*Modalitatea de predare pentru anul universitar 2020-2021 = online

14

Exerciţiu

Bibliografie
Referinţe
bibliografice
recomandate

Bardac D, Stoia M. Elemente de medicina muncii şi boli profesionale, Ed. Univ.
„Lucian Blaga” Sibiu, 2007.
Stoia M. Practica medicinii muncii. Ed. Univ. “Lucian Blaga” Sibiu, 2010.
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
Referinţe
Bardac D, Resiga E, Frâncu V, Stoia M. Fiziologia muncii, Ed. Universităţii
bibliografice
”Lucian Blaga” Sibiu, 2004.
suplimentare
Formular raportare incapacitate temporară de muncă (statistica DSP Sibiu)
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Se realizează prin contacte periodice cu acestea în vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Volumul şi corectitudinea
Colocviu, tip referat:
cunoştinţelor acumulate,
Prezentarea unui
Capacitate de sinteză
proiect la finalizare
Laborator
Standard minim de performanţă
50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate
Curs

Ponderea în
nota finală

Obs.**

100%

CEF

-

(*) 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
Titular disciplină

Şef lucrări dr. Mihaela Stoia

Director de departament

Conf. univ. dr. Laura Ştef

Semnătura
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Anexa 2.
FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
AMGL14C041
Tipul de evaluare
COLOCVIU
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea De Ştiinţe
Departamentul De Ştiinţa Mediului, Fizică, Educaţie Fizică Şi Sport
Sănătate
Licenţă
Asistenta Medicala Generala

Educaţie fizică
Tipul cursului
An de studiu
Semestrul
Număr de credite
Obligatoriu
1
1
1
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)
DC
Şef lucr. Dr. Achim Constantin

3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
1
1
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
14
14
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )

Nr.ore

11

11
25

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

Sala de sport ULBS

6. Competenţe specifice acumulate
Înțelegerea și interpretarea noțiunilor principale ale reglementărilor
Competenţe profesionale disciplinelor acoperite;
Folosirea cunoștințelor dobândite în activitățile de timp liber
Participarea la competiții sportive studențești;
Competenţe transversale
Promovarea comportamentului și noțiunii de fair-play;
Obiceiul de a practica exerciții fizice sistematice și individuale.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
- îmbunătățirea nivelului general al abilităților motorii și stăpânirea
elementelor de bază ale sportului pentru care optează studentul:
baschet, badminton, fitness-culturism, fotbal, handbal, tenis de
masă, volei;
- îmbunătățirea sănătății și vigoarea fizică și mentală și dezvoltarea
corporală armonioasă;
- formarea convingerilor și abilităților practicii independente a
exercițiilor fizice și a sportului în scopuri igienice, de deconectare și
educative.
Obiectivele specifice
- promovarea comportamentului și a noțiunii de fair-play;
- obiceiul de a practica exerciții fizice sistematice și individuale.
8. Conţinuturi
Curs

Nr.
ore
Total ore curs:

Seminar/Laborator
Seminar 1

Lecție introductivă (prezentarea cerințelor de disciplinei, înregistrarea
opțiunilor studenţilor pentru diferite sporturi etc.)
Seminar 2-5
Învățarea poziției fundamentale și a elementelor de mișcare pe teren
(baschet, badminton, fotbal, tenis de masă, volei); joc tematic bilateral
Seminar 6-11
Învățarea executării elementelor tehnice cu mingea (baschet, badminton,
fotbal, tenis de masă, volei); joc tematic bilateral
Seminar 12-13 Învățarea noțiunilor de bază specifice acțiunilor tactice elementare (baschet,
badminton, fotbal, tenis de masă, volei); joc tematic bilateral
Seminar 14
Colocviu (verificare practică)
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Explicaţie, demonstrație practică, conversaţia euristică.

Nr.
ore
1
4
6
2
1
14

Bibliografie
●
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Referinţe
bibliografice
recomandate
Referinţe
bibliografice
suplimentare

●
●
●
●

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin întregul său conținut și prin tehnologia didactică de predare și evaluare, disciplina Educație fizică
corespunde așteptărilor angajatorilor, contribuind la formarea competențelor specifice ale programului
de studiu.
10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ponderea
în nota
finală

Obs.*
*

Curs
Prezentarea unei secvențe metodice
de însușire a elementelor tehnice și
tactice specifice.

Notare curentă sau
Evaluare online
Laborator
Test cu alegere multiplă
(condiție pentru înscrierea la
examen 8 prezențe la curs)
Standard minim de performanţă: 50% din punctajul maxim

100%

(*) 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: 22.09.2020
Data avizării în Departament: 24.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular disciplină

Şef lucr. Dr. Achim Constantin

Director de departament

Şef lucr. Dr. Voichiţa Gheoca
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Anexa 2.
FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
AMGL14C042
Tipul de evaluare
COLOCVIU
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea De Ştiinţe
Departamentul De Ştiinţa Mediului, Fizică, Educaţie Fizică Şi Sport
Sănătate
Licenţă

Asistenţă medicală generală
Educaţie fizică
Tipul cursului
An de studiu
Semestrul
Număr de credite
Obligatoriu
1
2
1
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)
DC
Şef lucr. Dr. Achim Constantin

3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
1
1
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
14
14
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )

Nr.ore

11

11
25

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

Sala de sport ULBS

6. Competenţe specifice acumulate
Înțelegerea și interpretarea noțiunilor principale ale reglementărilor
Competenţe profesionale disciplinelor acoperite;
Folosirea cunoștințelor dobândite în activitățile de timp liber
Participarea la competiții sportive studențești;
Competenţe transversale
Promovarea comportamentului și noțiunii de fair-play;
Obiceiul de a practica exerciții fizice sistematice și individuale.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
- îmbunătățirea nivelului general al abilităților motorii și stăpânirea
elementelor de bază ale sportului pentru care optează studentul:
baschet, badminton, fitness-culturism, fotbal, handbal, tenis de
masă, volei;
- îmbunătățirea sănătății și vigoarea fizică și mentală și dezvoltarea
corporală armonioasă;
- formarea convingerilor și abilităților practicii independente a
exercițiilor fizice și a sportului în scopuri igienice, de deconectare și
educative.
Obiectivele specifice
- promovarea comportamentului și a noțiunii de fair-play;
- obiceiul de a practica exerciții fizice sistematice și individuale.
8. Conţinuturi
Curs

Nr.
ore
Total ore curs:

Seminar/Laborator
Seminar 1

Lecție introductivă (prezentarea cerințelor de disciplinei, înregistrarea
opțiunilor studenţilor pentru diferite sporturi etc.)
Seminar 2-5
Învățarea poziției fundamentale și a elementelor de mișcare pe teren
(baschet, badminton, fotbal, tenis de masă, volei); joc tematic bilateral
Seminar 6-11
Învățarea executării elementelor tehnice cu mingea (baschet, badminton,
fotbal, tenis de masă, volei); joc tematic bilateral
Seminar 12-13 Învățarea noțiunilor de bază specifice acțiunilor tactice elementare (baschet,
badminton, fotbal, tenis de masă, volei); joc tematic bilateral
Seminar 14
Colocviu (verificare practică)
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Explicaţie, demonstrație practică, conversaţia euristică.

Nr.
ore
1
4
6
2
1
14

Bibliografie
●
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Referinţe
bibliografice
recomandate
Referinţe
bibliografice
suplimentare

●
●
●
●

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin întregul său conținut și prin tehnologia didactică de predare și evaluare, disciplina Educație fizică
corespunde așteptărilor angajatorilor, contribuind la formarea competențelor specifice ale programului
de studiu.
10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ponderea
în nota
finală

Obs.*
*

Curs
Prezentarea unei secvențe metodice
de însușire a elementelor tehnice și
tactice specifice.

Notare curentă sau
Evaluare online
Laborator
Test cu alegere multiplă
(condiție pentru înscrierea la
examen 8 prezențe la curs)
Standard minim de performanţă: 50% din punctajul maxim

100%

(*) 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: 22.09.2020
Data avizării în Departament: 24.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular disciplină

Şef lucr. Dr. Achim Constantin

Director de departament

Şef lucr. Dr. Voichiţa Gheoca
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