ANEXA nr. 3 la metodologie

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

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Medicină şi Farmacie /Medicină Dentară
Sănătate
Licenţă
Medicină dentară/ Medic dentist

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Medicină și cultură
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof.univ.dr. Bacalbașa Nicolae
2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi cercuri științifice studențești
36
3.7 Total ore studiu individual
60
3.9 Total ore pe semestru
2
3. 10 Numărul de credite

OP

0
0
ore
20
5
5
2
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoștințe despre istoria medicinii,istoria culturii internaționale,evoluția medicinii, prin
aplicarea cunoștințelor datorate progresului tehnologiei.
4.2 de competenţe

Aptitudini pentru utilizarea calculatorului și metode de studiu in bibliotecă pentru selectarea
informației.
Noțiuni fundamentale de medicină și cultură

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
Amfiteatrul dotat cu tehnologie informațională (videoproiector,calculator)
cursului
Cursul se desfășoară conform programei analitice ,prin prezentare power point a
tematicii alese.
5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoașterea importanței medicinii și culturii în evoluția omenirii.
Cunoaşterea etapelor importante ale evoluţiei medicinii și culturii , profesiei de medic, ştiinţelor medicale .
Cunoaşterea remediilor terapeutice şi a practicilor medicale de-a lungul istoriei.
Cunoașterea personalităților marcante ale istoriei medicinii,medicinii dentare și farmaciei naționale și
universale.
• Dobândirea de aptitudini pentru studiul istoriei medicinii dentare.
•
•
•
•

 Dezvoltarea abilităților de lucru în echipa în perspectiva abordării studiilor de istoria medicinii și culturii sub
aspect interdisciplinar (implicit în relație cu istoria medicinei).
 Dezvoltarea aptitudinilor pentru studiul istoriei medicinii și culturii în relație cu istoria, cultura și arta.
 Dezvoltarea aptitudinilor pentru cercetare și pentru analiza științifică și sistematică a diverselor resurse
bibliografice.
 Deschidere spre educație continuă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea conceptelor şi a teoriilor fundamentale din spațiul sociologiei
medicale, implicate in studierea proceselor de schimbare socială, tranziție,
dezvoltare social.
7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea instrumentelor teoretice şi practice care să analizeze fenomenele
specifice evoluției medicale în funcție de evolutia cultural.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1.Natura şi funcţiile ştiinţei. Natura vie – obiect al cunoaşterii
bio-medicale.

Prelegere, explicația

2 ore

2.Metodologia cunoaşterii şi specificul ştiinţelor bio-medicale.

Prelegere, explicația

2 ore

3.Progresul ştiinţei.

Prelegere, explicația

2 ore

4. Adevăr şi moralitate în cunoaşterea bio-medicală.

Prelegere, explicația

2 ore

5.Structura psiho-cognitivă şi motivaţională a cercetătorului

Prelegere, explicația

2 ore

performant în ştiinţă.
6.Cercetarea biomedicala si necesitatea perfectionarii continue.

Prelegere, explicația

2 ore

7.Terapia genetica si tehnologia genetica.

Prelegere, explicația

2 ore

Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alex Mucchielli , Dictionar al metodelor calitative in stiintele umane si sociale , Editura: Polirom, 2002
Petru Ilut, Iluzia localismului si localizarea iluziei. Teme actuale de psihosociologie, Polirom 2000
Iftimovici R., Istoria medicinei, Ed. All, Bucureşti, 1999.
Dan Setlacek - MEDICINA ROMANEASCA - MEDICINA EUROPEANA 1918-1940.Editura Humanitas,
Bucuresti
1998
Andrei Roth, Modernitate si modernizare sociala ,Polirom,2002
Cristian Didilescu, Constantin Marica - TUBERCULOZA IN ROMANIA. Editura Curtea Veche", Bucuresti,
1998

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi2
1. Iftimovici R., Istoria medicinei, Ed. All, Bucureşti, 1999.
8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul cursului este corelat cu nivelul de pregătire al studenţilor, şi sunt în concordanţă cu cerinţele
actuale în domeniul privind cunoaşterea reperelor din evoluţia medicinii și medicinii dentare la nivel
naţional şi internaţional.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

Activitatea din timpul
semestrului.
Cunoştinţele dobândite;
logica prezentării (în relaţie
cu cunoştinţele de cultură
generală).

10.2 Metode de evaluare

Nr. de cursuri frecventate
Participarea la discuţiile din cadrul
cursurilor,prezentarea unui referat

10.3 Pondere
din nota finală
30%
70%

Nu este cazul

10.6 Standard minim de performanţă
 Nota minimă pentru promovare : 5.
• Cunoaşterea principalelor repere din evoluţia medicinii și culturi la nivel naţional şi internaţional, a

profesiei de medic dentist şi a învăţământului universitar medical.

Data completării
15.09.2016

Semnătura titularului de curs

Prof.univ.dr. Bacalbașa Nicolae

Data avizării în departament
29.09.2016

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr.Iulia Chiscop

