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B. Obiectivele disciplinei:
Studentul trebuie să cunoască importanța medicinii și culturii în evoluția omenirii, a etapelor importante
ale evoluţiei medicinii și culturii , profesiei de medic, ştiinţelor medicale .
Cunoaşterea de catre student a 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.
C. Metode de predare – învăţare:
Metodele didactice utilizate in predarea-invatarea medicinei și culturii sunt:
 prelegerea, explicatia, dezbaterea
 observarea ,descoperireași demonstrarea practiciilor medicale de-a lungul istoriei.
 integrarea mijloacelor audio-vizuale in predarea –invatarea medicină și cultură (retroproiector,
aspectomat, calculator, CD-ROM, etc)
 problematizarea si invatarea prin descoperire
 metode de lucru in grup (invatarea prin cooperare la medicină și cultură), individuale si frontale
 studiul bibliografiei si a tratatelor de specialitate
D. Forme şi metode de evaluare:
Pentru cunoștințele dobândite de student la curs se efectuează evaluarea sumativă prin realizarea unei
probe scrise cu pondere de 100%.
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:
1.Natura şi funcţiile ştiinţei. Natura vie – obiect al cunoaşterii bio-medicale. /2ore
2.Metodologia cunoaşterii şi specificul ştiinţelor bio-medicale./2ore
3.Progresul ştiinţei./2ore
4.Adevăr şi moralitate în cunoaşterea bio-medicală./2ore
5.Structura psiho-cognitivă şi motivaţională a cercetătorului performant în ştiinţă./2ore
6.Cercetarea biomedicala si necesitatea perfectionarii continue./2ore
7.Terapia genetica si tehnologia genetica./2ore
F. Conţinutul lucrarilor practice / număr de ore petru fiecare temă:
Nu este cazul.
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1.Alex Mucchielli , Dictionar al metodelor calitative in stiintele umane si sociale , Editura: Polirom, 2002
2. Petru Ilut, Iluzia localismului si localizarea iluziei. Teme actuale de psihosociologie, Polirom 2000
Iftimovici R., Istoria medicinei, Ed. All, Bucureşti, 1999.
3.Dan Setlacek - MEDICINA ROMANEASCA - MEDICINA EUROPEANA 1918-1940.Editura Humanitas,
Bucuresti 1998
4.Andrei Roth, Modernitate si modernizare sociala ,Polirom,2002

5.Cristian Didilescu, Constantin Marica - TUBERCULOZA IN ROMANIA. Editura Curtea Veche",
Bucuresti, 1998
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1
1.Iftimovici R., Istoria medicinei, Ed. All, Bucureşti, 1999.

Data aprobării programei analitice in departament:
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Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie
capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind
particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

