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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Structura Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale 
1.3 Departamentul   Școala doctorală interdisciplinară 
1.4 Domeniul de studii universitare de 
doctorat 

Toate domeniile (disciplină transversală) 

1.5 Ciclul de studii                   III Doctorat  
1.6 Programul de studii/Calificarea    Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Eticăși integritate academica 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr.habil. Silvia Florea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          1 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 19 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi (cercetare, proiect)  
3.7 Total ore studiu individual      61 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        Nu e cazul 
4.2 de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

Conexiune la internet si inscriere pe Google Classroom 
Curs :DOCTORAT- ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA 
Codul pentru curs: 4vzzzyy 
Linkul Meethttps://meet.google.com/lookup/cwpycxyjse 
Participare activă la curs 
Lectura suportului de curs 
Parcurgerea bibliografiei obligatorii 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului 

Lectura bibliografiei recomandate 
Participare activă la cursuri 

 
 

https://meet.google.com/lookup/d7rindp3dg
https://meet.google.com/lookup/d7rindp3dg
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6. Competențele specifice acumulate 
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CT1: utilizarea componentelor domeniului de doctorat în deplină concordanță cu etica 
profesională; 

CT2: relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice; 
CT3: organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare 

prin activități de informare, prin proiecte în echipă și prin participarea la programe 
instituționale de dezvoltare personală și profesională. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • utilizarea adecvată a informației si surselor bibliografice în 
comunicarea profesională în vederea dezvoltării unei cariere 
profesionale responsabile, conduita morală fiind un important 
reper al profesionalismului 

7.2 Obiectivele specifice             Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei doctoranzii vor 
fi capabili de: 
• formarea si consolidarea deprinderilor de cercetare în domeniul de 

doctorat; 
• respectarea și promovarea eticii profesionale în cercetarea 

doctorală. 
 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

 
Ce este etica? Ce este integritatea academica?  

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Proprietatea intelectuală și dreptul de autor; ce este "cunoaşterea 
comună"? 

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Valori și practici în realizarea integrității în CS; Legislaţie; 

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Practici și dileme etice in cercetare, vulnerabilitate și risc în universităţi, 
instituţii publice; efecte sociale;  
Proiectul de cercetare: etape de dezvoltare, sectiuni. 

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 conversaţiaeuristică 2 ore 
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Plagiatul şi forme de plagiat; Tehnici legitime de preluare a informatiei , prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

 
Principii și clasificări în  analiza plagiatului;  
Alte forme de lipsă de onestitate academică;  
Probleme etice și internetul; 

conversaţia 
euristică, 
prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Consecințe și sancţiuni, Activitate CNECSDTI,  CEMU, CNATDCU, 
Committee on Publication Ethics (COPE),Council of Europe Platform on 
Ethics (ETINED),International Institute for Research and Action on 
Academic Fraud and Plagiarism (Geneva),etc. 
 

Conversaţiaeuristic
ă, prelegerea 
intensificată, 
explicaţia 

2 ore 

 
Bibliografie 
 
 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Ṣercan, Emilia. 2017. Deontologie academică. Ghid practic. Bucureşti : Editura 
Universităţii din Bucureşti. 
CNECSDTI. Ghid de integritate in cercetarea stiințifica. www. 
https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/organisme-
consultative/cnecsdti/2020/ghid-integritate-in-cercetarea-stiintifica-cne-2021.pdf 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Oficiul European pentru Drepturi de Autor, https://www.eucopyright.com/ro/ce-este-
proprietatea-intelectuala 
Manualul european privind etica în cercetare elaborat de Comisia Europeană, 
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-
ethics-report_en.pdf 
Legea 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015 
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf  
Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 
inovare, http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_ 
mai_2004.pdf 
Ghidul Turnitin, 
http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php?_ga=2.2 
15361631.994571350.1512570748-1133776615.1507661569 

 
 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptărilereprezentanțilorcomunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Se realizează prin: 
• Se realizează prin contacte periodice cu aceștia in vederea analizei problemei. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs                 
 

10.5 Seminar/laborator Volumul şi corectitudinea Verificare  scrisă- 100% 
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cunoștințelor 
Calitatea documentării 
realizate în vederea 
prezentării proiectului 
individual 

administrată online (Google 
Classroom) 
 
 

 

10.6 Standard minim de performanță   
Aplicareatehnicilor și metodelor de lucru specifice domeniului studiat. 

 
Data completării       Semnătura titularului de disciplină  
28.09.2020   Prof.univ.dr. habil Silvia Florea  
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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI
*
  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea MEDICINĂ 

Departament DEPARTAMENTUL DISCIPLINELOR CLINICE MEDICALE 

Domeniul de studiu MEDICINĂ 

Ciclul de studii DOCTORAT 

Specializarea MEDICINĂ 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MEDICINA BAZATĂ PE DOVEZI 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

 Ob I I  

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei: DD 

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

Titular activităţi curs PROF DR MIHĂILĂ ROMEO-GABRIEL 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

PROF DR MIHĂILĂ ROMEO-GABRIEL 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 1   3 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 14   42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 

Tutoriat:  7 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  60 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 102 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum Examen de licență promovat. Examen de rezidențiat promovat. 

De competenţe 
Cunoașterea modului de efectuare a anamnezei, a examenului obiectiv, a 
interpretării examinărilor complementare și a noțiunilor de farmacologie clinică 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului On-line (riscul de contaminare a studenților este prea mare) 

De desfăşurare a sem/lab/pr 
On-line (riscul de contaminare a pacienților imunosupresați din 
Hematologie este prea mare) 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

• Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei): 
• identificarea de termeni specifici 
• utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
• definirea/nominalizarea de concepte: simptom, semn, sindrom, boală, sănătate 
• capacitatea de adaptare la noi situaţii: abilitatea de stabilire a diagnosticului corect 
de sindrom sau entitate nosologică la fiecare bolnav examinat 
• cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiunii/disciplinei: deprinderea 
cunostintelor clinice de baza pentru doctorand / cercetător 
• Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei,   proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei): 
• In procesul de predare, se urmareste dezvoltarea abilitatilor cognitive ale 
doctorandului / cercetătorului, a capacitatii de integrare logica a tuturor informatiilor cu 
scopul final al aplicabilitatii practice.  
• generalizarea, particularizarea, integrarea informatiei medicale 
• realizarea de conexiuni între diversele patologii medicale si intre acestea si 
patologia generala 
• argumentarea tuturor enunţurilor si deciziilor luate de doctorand / cercetător 
• capacitatea de organizare şi planificare a conduitei diagnostice in medicină, bazată 
pe dovezi 
• capacitatea de analiză şi sinteză 
• Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific/ cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promo-
varea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a 
propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în 
promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / 
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională). 
• Urmarim dezvoltarea unei atitudini pozive si responsabile a studentului doctorand 
fata de actul medical in sine. Urmarim sa trezim interesul implicarii in diverse proiecte de 
cercetare.  
• O importanta deosebita se acorda adoptarii comportamentului etic medical. 
• Incurajam schimbul de experienta intre diferite facultati interne si internationale. 
• Reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde 
• Implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 
• Acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc. 
• Capacitatea de a avea un comportament etic 
• Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 
• Abilitatea de a colabora cu specialistii din alte domenii 
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Competenţe 
transversale 

• Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare): 
• Hematolgia este o specialitate eminamente practica. Accentul se pune in mod 
deosebit pe integrarea practica a tuturor notiunilor teoretice. Urmarim dezvoltarea 
capacitatii de efectuare a examenului clinic in vederea stabilirii diagnosticului corect.  
• Rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare: stabilirea diagnosticului si 
protocolului terapeutic prin urmarirea algoritmilor respectivi 
• Relaţionări între diferite tipuri de reprezentări între reprezentări şi obiect: Ex: 
relaţionări intre semnele clinice unei afectiuni si intre acestea si diagnosticul de boala 
• Reducerea la o schemă sau model: Ex: schema de diagnostic a unui sindrom sau a 
unei entităţi nosologice 
• Descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene: intelegerea tuturor proceselor 
fiziopatologice care conduc la aparitia diverselor afectiuni studiate la hematologie 
• Capacitatea de a transpune în pratică cunoştinţele dobândite 
• Abilităţi de cercetare, creativitate: studentii doctoranzi sunt incurajati si sprijiniti sa 
initieze si sa desfasoare activitati de cercetare clinica concretizate in prezentări de cazuri sau 
lucrări originale, lucrari stiintifice prezentate la reuniunile științifice pentru doctoranzi, 
articole publicate in reviste de specialitate 
• Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula: studentii doctoranzi concep si 
desfasoara cu sprijinul nemijlocit al echipei de la disciplina noastra diverse proiecte de 
cercetare.  
• Capacitatea de a soluţiona probleme 

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

Obiectivul general al disciplinei • Studenţii doctoranzi să cunoască modul de manifestare a 

diferitelor entităţi nosologice, în urma consultării pacienților și a 

studierii examinărilor complementare, iar afecţiunile să poată fi 

încadrate în sindroame sau boli. 

Obiectivele specifice 
• Studenţii doctoranzi să identifice manifestările clinice ale 

diferitelor entități nosologice, în urma anamnezei, iar acestea să 

fie grupate în sindroame. 

• Studenții doctoranzi să recunoască prezența diferitelor 

semne prin care se manifestă diferitele entități nosologice, în 

urma examenului obiectiv, iar acestea să fie grupate în 

sindroame. 

• Studenţii doctoranzi să întocmească un plan de examinări 

complementare, în urma consultării bolnavilor, iar planul să 

contribuie la formularea diagnosticului hematologic final. 

• Studenții doctoranzi să facă un proces de sinteză și 

analiză, în urma obținerii informațiilor despre suferința 

bolnavilor, iar acesta să conducă la diagnosticul final de sindrom 

sau de entitate nosologică. 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Conceptul de medicină bazată pe dovezi.  2 

Curs 2 Ghidurile pentru tratamentul hipertensiunii arteriale. 2 

Curs 3 Baze de date bazate pe evidențe. Biblioteca Cochrane.  2 

Curs 4 Review-uri sistematice. 2 

Curs 5 Conceptul de bias. Metabolismul fierului.  2 

Curs 6 Anemiile hipocrome microcitare – noutăți patogenetice și terapeutice. 2 

Curs 7 Implicarea dislipidemiei în patogeneza cardiopatiei ischemice.  2 

Curs 8 Tulburările metabolismului lipidic în hemopatiile maligne. 2 

Curs 9 Semnificația numărului de trombocite în hepatita cronică virusală C.  2 

Curs 10 Evaluarea rigidității hepatice în hepatitia cronică virusală C. 2 

Curs 11 Tulburările de coagulare în ciroza hepatică.  2 

Curs 12 Rolul hipercoagulabilității în fibrogeneza hepatica. 2 

Curs 13 Disfuncția coagulării în infecția cu SARS-CoV-2 2 

Curs 14 Tulburările de coagulare în sarcină. 2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Sindromul metabolic – epidemiologie și patogeneză.  1 

Sem 2 Paracetamolul – prima linie de tratament a artrozelor? 1 

Sem 3 Rolul studiului generării trombinei pentru practica medicală.  1 

Sem 4 Limfohistiocitoza hemofagocitică. 1 

Sem 5 Anemia din hipertensiunea pulmonară și cea din neoplazii. 1 

Sem 6 Anemia din cardiopatiile congenitale. 1 

Sem 7 Ghidurile de tratament a dislipidemiei.   1 

Sem 8 PCSK9 și ficatul. 1 

Sem 9 Eltrombopagul in hepatita cronică virusală C.  1 

Sem 10 Limfoamele maligne nonhodgkiniene în hepatita cronică virusală C. 1 

Sem 11 Consensul European de diagnostic si tratamanet a trombozelor venoase profunde.  1 

Sem 12 CAR-T cells – o modalitate revoluționară de tratament a limfoamelor. 1 

Sem 13 Prezența inhibitorilor – cea mai mare provocare pentru clinician în tratamentul 
hemofiliei A.  

1 

Sem 14 Inflamația – punte între cardiopatia ischemică și trombocitemia esențială. 1 

Total ore seminar/laborator 14 

Metode de predare 

La cursuri: 
- disertaţia; 
- dialogul interactiv cu studenţii; 
- demonstraţia on-line; 
- prezentarea de caz. 

La stagiile practice: 
- conversaţia, 
- problematizarea,  
- observaţia,  
- studiul de caz,  
- simularea de cazuri, 
- prezentări de cazuri, 
- discuții interactive, 
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- prezentarea de referate. 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

BMJ Evidence-Besed Medicine. https://ebm.bmj.com/ 

Mihăilă R. Noţiuni de Hematologie Clinică. Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 
2016. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Mihăilă R, Deac M, Beca C. Atlas Semiologic Hepato-Hematologic. Psihomedia, Sibiu, 2007.  

Lupu AR. Patologia Hematologică, Editura Universitară „Carol Davila”, București, 2007. 

Deac M, Mihăilă R. Sindroame din patologia medicală. Psihomedia, Sibiu, 2008. 

Longo DL. Harrison’s Hematology and Oncology, McGraw-Hill Publishing House, 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 acestia in vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 

* cunoașterea termenilor medicali 
* cunoașterea semnelor, simptomelor 
și a examinărilor complementare 
necesare formulării diagnostiocului 
de sindrom sau de entitate nosologică 
* capacitatea de sinteză și analiză a 
datelor 
* rigoarea ştiinţifică a limbajului 
* organizarea conţinutului 

Examen scris cu o 
prezentare de caz care 
să ilustreze principiile 
medicinii bazate pe 

dovezi 

50% 
Se 
desfășoară 
în sesiune 

Stagii clinice 

* însușirea noțiunilor predate la 

curs 

* rigoarea științifică a limbajului 

*însușirea modalității de a efectua 

anamneza 

*însușirea modului de elaborare a 

unui plan de investigații 

complementare 

* organizarea conținutului 

Testarea continuă pe 
parcursul semestrului 

50% CPE 

Standard minim de performanţă 

• La examenul scris: studentul trebuie sa demostreze că posedă cunoștințe de bază, care-i permit să 
stabilească diagnosticul și tratamentul pacientului. 
 
(*) 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: 20.09.2020 
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FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
1.2 Structura Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale
1.3 Departamentul  Școala doctorală interdisciplinară
1.4 Domeniul de studii universitare de 
doctorat

Medicină

1.5 Ciclul de studii                  III Doctorat 
1.6 Programul de studii/Calificarea   Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei             METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN 

MEDICINĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof.Dr. Carmen Domnariu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.Dr. Carmen Domnariu
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 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         3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp                                                           ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                            56
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren             28
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                  14
Tutoriat 28
Examinări 14
Alte activităţi (cercetare, proiect) 28
3.7 Total ore studiu individual     168

3.9 Total ore pe semestru           210

3.10 Numărul de credite             10

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum        Nu e cazul
4.2 de competenţe        De  cunoastere  a  notiunilor  de  baza  din  domeniul

informaticii medicale

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

 Sala de curs cu posibilitati de proiectie

5.2. de desfăşurare a                            
seminarului/laboratorului

 Sala  de  seminar  care  permite  desfasurarea  aplicatiilor
practice

 Respectarea termenelor de predare a lucrarilor
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6. Competențele specifice acumulate

C
om

pe
te

nț
e

pr
of

es
io

na
le

 Sa cunoasca terminologia utilizata in Cercetarea stiintifica medicala
 Sa  demonstreze  capacitatea  de  utilizare  adecvata  a  notiunilor  din  Cercetarea

stiintifica medicala
 Sa cunoasca bazele de date internationale si sa le poata valorifica 
 Sa proiecteze diferitele tipuri de studii clinic-epidemiologice
 Sa demonstreze capacitatea de analiza si interpretarea a datelor obtinute in urma

C
om

pe
te

nț
e

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa citeasca critic literatura de specialitate
 Sa-si  imbunatateasca  competentele  in  domeniul  scrierii  de  articole,  lucrari

stiintifice 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  însuşirea  şi  aplicarea  noţiunilor  de  metodologie  a  cercetării

ştiinţifice  medicale  prin  cunoaşterea  strategiilor  de  cercetare,
instrumentelor  de  măsurare,  metodologiei  de  elaborare  a  unui
studiu ştiinţific medical

7.2 Obiectivele specifice             cunoaşterea tipurilor de studii medicale, alegerea corectă a tipului
de studiu,  proiectarea acestuia, desfăşurarea studiului,  colectarea
datelor,  utilizare  de  teste  statistice  pentru  prelucrarea  datelor,
interpretarea  rezultatelor,  formularea  concluziilor  medicale,
realizarea inferenţei 

 redactarea unei lucrări ştiinţifice medicale
   

8. Conţinuturi
8.1 Curs                             Metode de predare nr.ore

 Introducere în metodologia cercetării ştiintifice medicale. Scopul
şi  obiectivele  cercetării  ştiinţifice  medicale.  Relaţia  dintre
cercetarea ştiinţifică şi practica medicală.

Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Documentarea bibliografică  în domeniul  medical.  Baze de date
medicale.

Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Sistematic review. Metaanaliza. Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Etapele unui studiu de cercetare în domeniul medical. Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Teste diagnostic. Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Tipuri de studii clinico-epidemiologice. Studii descriptive. Studii
corelaţionale. Studii transverversale.

Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 

2
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intensificata
 Tipuri  de  studii  clinico-epidemiologice.  Studii  analitice:  caz-

control şi de cohortă.
Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

4

 Studii clinice randomizate. Aspecte etice. Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate. Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Calitatea vieţii (QALY), utilitatea, DALY în studiile medicale Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Eşantion-eşantionare în studiile medicale. Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Tipuri de erori în studiile medicale. Erori sistematice în studiile
medicale.

Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

 Redactarea  rezultatelor  unei  cercetări  ştiinţifice.  Principii
universale. Tipuri de texte medicale. Stil, structura, referinţe.

Expunerea, 
conversatia 
euristica, prelegere 
intensificata

2

Bibliografie


8.2 Seminar/laborator                Metode de predare nr.ore
Culegerea datelor. Tipuri de culegere a datelor. Expunere, 

problematizare, 
studii de caz

1

Tipuri de variabile: calitative, cantitative, de supravieţuire. Indicatori de
tendinţă centrală şi de dispersie. 

Expunere, 
problematizare, 
studii de caz

1

Analiza  datelor  de  supravieţuire.  Metoda  Kaplan  Maier.  Indicatori
prognostici pentru analiza de supravietuire. 

Expunere, 
problematizare, 
studii de caz

1

Intervale de încredere. Calcularea riscurilor: RR, RA, OR Expunere, 
problematizare, 
studii de caz

1

Alegerea metodei statistice. Teste parametrice si non-parametrice. Puterea
statistica. Analiza multifactoriala.

Expunere, 
problematizare, 
studii de caz

1
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Regresia şi corelaţia statistică în cercetare medicală. 

Prezentarea  datelor  nominale  şi  ordinale:  grafice,  tabele,  diagrame,
histograme etc.  

Expunere, 
problematizare, 
studii de caz

1

Citirea critică a literaturii de specialitate. Aplicatii practice. Expunere, 
problematizare, 
studii de caz

1

Bibliografie
- Domnariu CD. Metodologia cercetarii stiintifice la nivel populațional. Editura Universitatii 
„Lucian Blaga”; 2020
-Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Bazele Epidemiologice. Ed 1. Bucuresti: Editura All 
Educational S.A.; 1997
- Cadariu AA. Metodologia cercetarii stiintifice medicale. Ed 1. Cluj-Napoca: Editura Medicala 
Universitatea Iuliu Hateganu; 2003
- Kestenbaum B. Epidemiology and Biostatistics, An Introduction to Clinical Research. Second 
Edition. Springer Nature Switzerland AG 2009, 2019
- Marczyk G, DeMatteo D, Festinger D.John WileyEssentials of Research Design and Methodology.
John Wiley & Sons, Inc., 2005

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin:
 Continutul disciplinei  este coroborat si actualizat  permanent in concordanta cu temele recent

discutate  in asociatiile  profesionale și cu modificarile  care apar permanent  in managementul
bazelor de date si al cercetarii stiintifice

10. Evaluare
Tip activitate        10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală
10.4 Curs             Volumul si 

corectitudinea 
cunostintelor, Rigoarea 
stiintifica a limbajului

examen 70%

10.5 Seminar/laborator Intocmirea si sustinerea
unui proiect, a unei 
aplicatii 

examen 30%

10.6 Standard minim de performanță  
50% rezultat dupa insumarea punctajelor ponderate conform pct. 10.3.

Data completării     Semnătura titularului de curs    Semnătura titularului de seminar
    01.10.2020 Prof.dr. Domnariu Carmen..................Prof.dr.Domnariu Carmen..........    
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Structura Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale 

1.3 Departamentul   Școala doctorală interdisciplinară 

1.4 Domeniul de studii universitare de 

doctorat 

MEDICINA 

1.5 Ciclul de studii                   III Doctorat  

1.6 Programul de studii/Calificarea    Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              Managementul proiectelor de cercetare  

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr.habil. Felicia Gabriela Gligor 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr.habil. Felicia Gabriela Gligor 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână          3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             100 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   50 

Tutoriat 10 

Examinări 8 

Alte activităţi (cercetare, proiect) 20 

3.7 Total ore studiu individual      208 

3.9 Total ore pe semestru            250 

3.10 Numărul de credite              10 

 

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                  
• ONLINE 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
• Sală de seminar, dotată cu calculatoare și software adecvat 
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6. Competențele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
  

p
ro

fe
si

o
n

al
e • Identificarea temei de cercetare, argumentarea, justificarea și descrierea acesteia, precum și 

stabilirea etapelor și planificarea acestora lor din punct de vedere al resurselor materiale, de timp.  

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 • Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale și 

de cultură organizațională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Însușirea de către cursanți a noțiunilor generale necesare pregătirii, 

argumentării, planificării, monitorizării, controlului și 

implementării proiectelor de cercetare științifică. Formarea și 

dezvoltarea aptitudinilor privind scrierea, prezentarea, motivarea și 

susținerea unui proiect de cercetare. 

7.2 Obiectivele specifice             • Studentul este capabil să demonstreze că a înțeles noțiunile 

specifice disciplinei și le poate aplica în rezolvarea unor probleme 

practice, având următoarele capacități: 

✓ Capacitate de analiză și sinteză privind scrierea și justificarea 

unui proiect de cercetare; 

✓ Capacitate de organizare și planificare a proiectului; 

✓ Abilități elementare de operare pe calculator; 

    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

• Noțiuni introductive Prelegeri, 

dezbateri, discuții 

pe situații concrete 

 

• Organizarea managementului de proiect. Organizarea și 

comunicarea, Managerul și echipa de proiect,  

 

• Ciclul realizării unui proiect  

• Inițierea proiectelor  

• Controlul și finalizarea proiectelor  

Bibliografie 

• Dorin Isoc- Managementul proiectelor de cercetare, Editura Risoprint, 2007 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Inițierea proiectelor de cercetare, scop și obiective (studiu de caz) Discutii individuale 

pe studii de caz 

 

Descrierea proiectului  

Planificarea proiectului de cercetare (grafic Gant)  

Alocarea resurselor necesare proiectelor de cercetare științifică (resursă 

umană, resursă financiară) 

 

Stabilirea riscurilor proiectului  
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Bibliografie 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Se realizează prin: 

•  

 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs              Insusirea noțiunilor 

specifice pentru 

conceperea unuiproiect de 

cercetare 

Evaluare pe parcurs si 

evaluare finală 

50% 

10.5 Seminar/laborator Corectitudinea prezentării 

unui proiect 

 50 % 

10.6 Standard minim de performanță   

 

- cunoașterea elementelor fundamentale de teorie 

- capacitatea de a opera cu cunoștințele asimilate 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

15.02.2021     

 

 

 

 

 

 

 


