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I. PRELIMINARII 
 Prezentarea generală a disciplinei: locul ş ţ

specifice ale programului de formare profesională ăţ
Disciplina Imagistica medicală ţ ş ţ ş
deprinderi practice, cu ajutorul că ş ă
Activităţile desfăşurate de studenţ ă ăţ
de analiză şi interpretare a rezultatelor, a capacităţ ţ
Studenţii vor fi capabili să ţ
evaluare a patologiei oculare, varia
disciplină care contribuie la dezvoltarea unui limbaj clar, logic, articulat ş
optometrist. 

 Misiunea curriculumului (scopul)  în formarea profesională
Alegerea metodei imagistice opt
cerebrale. 

 Limba/limbile de predare a disciplinei:  

 Beneficiari: studenţii anului III, 

II.  ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Codul disciplinei 

Denumirea disciplinei 

Responsabil (i) de disciplină 

Anul  III 

Numărul de ore total 

Curs 20 

Seminare 20 

Stagiu clinic 

Forma de 
evaluare 

E 

III.  OBIECTIVELE DE FORMA
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ă a disciplinei: locul şi rolul disciplinei în formarea competenţ
specifice ale programului de formare profesională / specialităţii.  
Disciplina Imagistica medicală are rolul de a furniza studenţilor cunoş ţ ş
deprinderi practice, cu ajutorul cărora aceştia să – şi poată îndeplini funcţ

ăţ ăşurate de studenţi urmăresc dezvoltarea capacităţilor de muncă ă
ă şi interpretare a rezultatelor, a capacităţi de a oferi soluţii unor probleme practice. 

ţii vor fi capabili să aplice noţiunile referitoare la metodele de diagnostic imagistic de 
evaluare a patologiei oculare, variantelor de normă și anomalii a tractului optic. Este o 

ă care contribuie la dezvoltarea unui limbaj clar, logic, articulat ş

Misiunea curriculumului (scopul)  în formarea profesională: 
Alegerea metodei imagistice optimale de investigaţie în diverse patologii oculare ş

Limba/limbile de predare a disciplinei:  Română 
ţii anului III, specialitate Optometria. 

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI  

S.06.A.050 

Imagistica Medicală 

dr. hab. În medicină, prof. univ. Natalia Rotaru

dr. în medicină, conf. univ. Oxana Malîga

dr. Hab. În medicină, conf. Univ. Ion Codreanu

Semestrul 

Lucrări practice 

Lucrul individual 

Numărul de credite 
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ă şi rolul disciplinei în formarea competenţelor 

ă ţilor cunoştinţe teoretice şi 
ş ă îndeplini funcţia de optometrist. 

r de muncă individuală, 
ă ş ăţ ţii unor probleme practice. 

ţ ă ţiunile referitoare la metodele de diagnostic imagistic de 
i anomalii a tractului optic. Este o 

ă care contribuie la dezvoltarea unui limbaj clar, logic, articulat şi coerent pentru un 

ţie în diverse patologii oculare şi a cranio-

Natalia Rotaru 

Oxana Malîga 

Ion Codreanu 

VI 

120 

20 

60 

- 

4 

INEI  
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La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil:
 la nivel de cunoaştere şi 
 să cunoască metodele radiologice ş ă
 să cunoască criterii clinice pe baza că
 să cunoască criterii şi modalităţ

severitatea patologiei, 
 să înţeleagă modalităţi de combinare a metodelor imagistice,
 să cunoască particularităţ

cerebrale, 
 să înţeleagă importanţa folosirii imagisticii în raport de acuzele pacientului, valoarea ş

limitele; 
 să înţeleagă importanţa folosirii metodelor imagistice în stă ţă ş

cerebrale. 

 la nivel de aplicare: 
 Să poată stabili indicaţii şi
 Să poată aprecia riscurile la care sunt expuş ţ ă

diagnostice specifice, 
 

 la nivel de integrare: 
 să aprecieze importanţa Imagisticii Medicale în
 să posede abilităţi de implementare ş ş ţ ş

clinice, 
 să asimileze noile realizări în imagistica pentru a fi implementate în diagnosticul imagistic.

IV.   CONDIŢIONĂRI ŞI EXIG

 Cunoaşterea anatomiei şi fiziologiei omului, 
 Cunoaşterea semnelor clinice ş

respective. 

V. TEMATICA  ŞI REPARTI

Cursuri (prelegeri), lucrări practice/ lucră ş

Nr. 
d/o 

1. Imagistica medicală. Noţiuni fundamentale.

2. Metodele de investigaţie. 

3. Radioprorecţia 

4. Anatomia imagistică a orbitei ş
5. Metodele de investigaţie în oftalmologie.

6. Principiile investigaţiilor imagistice în oftalmologie.
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La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil: 
la nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
ă ă metodele radiologice şi imagistice utilizate în practica medicală
ă ă criterii clinice pe baza cărora se vor indica procedurile diagnostice,
ă ă şi modalităţi de selectare a metodei de diagnostic, în raport cu specificul ş

ă ţ ă ăţi de combinare a metodelor imagistice, 
ă ă particularităţile radio-imagistice şi anatomo-fiziologice a ochiului ş

ţ ă ţa folosirii imagisticii în raport de acuzele pacientului, valoarea ş

ă ţ ă ţa folosirii metodelor imagistice în stările de urgenţă ş

ă ă ţii şi contraindicaţii pentru diferite metode imagistice de investigaţ
ă ă aprecia riscurile la care sunt expuşi pacienţii în momentul efectuă

ă ţa Imagisticii Medicale în contextul Optometriei, 
ă ăţi de implementare şi integrare a cunoştinţelor la disciplinele fundamentale ş

ă ări în imagistica pentru a fi implementate în diagnosticul imagistic.

Ţ Ă ŞI EXIG ENŢE PREALABILE  

ş şi fiziologiei omului,  
şterea semnelor clinice şi paraclinice a maladiilor studiate în cadrul disciplinelor clinice 

ŞI REPARTI ZAREA ORIENTATIV Ă A ORELOR 

ări practice/ lucrări de laborator/seminare şi lucru individual

ТЕМА Prelege

ă ţiuni fundamentale. 

ă a orbitei şi a globului ocular. 

ţie în oftalmologie. 

ţiilor imagistice în oftalmologie. 
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ă ă şi imagistice utilizate în practica medicală,  
ă ă ărora se vor indica procedurile diagnostice, 

de selectare a metodei de diagnostic, în raport cu specificul şi 

fiziologice a ochiului şi cranio-

ţ ă ţa folosirii imagisticii în raport de acuzele pacientului, valoarea şi 

ă ţ ă ţ ările de urgenţă oculare şi cranio-

ţii pentru diferite metode imagistice de investigaţie,  
ă ă ş ţii în momentul efectuării procedurilor 

 
ă ăţ ş ş ţelor la disciplinele fundamentale şi 

ă ări în imagistica pentru a fi implementate în diagnosticul imagistic. 

ş şi paraclinice a maladiilor studiate în cadrul disciplinelor clinice 

ORELOR  

ă ă şi lucru individual 

Numărul de ore 
Prelege

ri 
Semin

are 
Lucrări  
practice 

Lucru 
indivi
dual 

2 2 2 6 

2 2 2 6 

2 2 2 6 

2 2 2 6 

2 2 2 6 

2 2 2 6 
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Nr. 
d/o 

7. Algoritmul diagnosticului imagistic al corpurilor stră

8. 
Algoritmul diagnosticului imagistic în traumatismul orbitei ş
ocular.  

9. 
Algoritmul diagnosticului imagistic în formaţ
globului ocular.  

10. Algoritmul diagnosticului imagistic în patologia nervului optic.

VI.  MANOPERE PRACTICE AC

Manoperele practice esențiale obligatorii sunt:
 Stabilirea indicațiilor și contraindicaț ț
 Aprecierea riscurilor la care sunt expu

specifice. 
Depistarea următorilor modifică
 Radiografia craniului în 2 proiec
 Radiografia craniului în 2 proiec
 Radiografia țintită a orbitei. Metoda Focht.
 Radiografia craniului în 2 proiec
 Tomografia computerizată
 Imagistica prin rezonanță magnetică ă

VII.  OBIECTIVE DE REFERIN

Obiective 

Tema (capitolul)  1. Imagistica medicală ţ
 să definească noţiunea de: radiologia, 

imagistica medicală; 
 să cunoască proprietăţile razelor X, 

razelor gama, a ultrasunetului;
 să cunoască proprietăţile imaginilor 

radiologice; 
 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 

discipline. 

Tema (capitolul)   2. Metode de investigaţ
 să definească noţiunea de: radioscopia, 

radiografia; 
 să definească noţiunea de: radionuclid, 
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ТЕМА Prelege

Algoritmul diagnosticului imagistic al corpurilor străine intraorbitare.  

Algoritmul diagnosticului imagistic în traumatismul orbitei şi a globului 

Algoritmul diagnosticului imagistic în formaţiunile de volum ale orbitei şi 

Algoritmul diagnosticului imagistic în patologia nervului optic. 

Total 

MANOPERE PRACTICE AC HIZI ȚIONATE LA FINEL

țiale obligatorii sunt: 
ț și contraindicațiilor pentru diferite metode imagistice de investigaț

Aprecierea riscurilor la care sunt expuși pacienții în momentul efectu

ătorilor modificări radiologice: 
craniului în 2 proiecții. Metoda Komberg-Baltin. 

Radiografia craniului în 2 proiecții. Metoda cu sonda metalică. 
ă a orbitei. Metoda Focht. 

Radiografia craniului în 2 proiecții. Fracturile de orbită. 
Tomografia computerizată a craniului. Structura anatomică a orbitei, globului ocular 

ă magnetică. Structura anatomică a orbitei, globului ocular 

OBIECTIVE DE REFERIN ŢĂ ŞI UNIT ĂŢI DE CONŢINUT

Unităţi de conţ
Imagistica medicală. Noţiuni fundamentale. 

ă ă ţiunea de: radiologia, 

ă ă ăţile razelor X, 
razelor gama, a ultrasunetului; 
ă ă ăţile imaginilor 

ţinute în alte 

1. Imagistica medicală. Definiţie.

2. Părţile componente a imagisticii medicale.

3. Radiologie. Definiţie. 
4. Construcţia şi principiul de lucru a tubului 
radiologic. 
5. Natura radiaţiilor Rontgen.  

6. Proprietăţile razelor X.  
7. Proprietăţile imaginii radiologice.

Tema (capitolul)   2. Metode de investigaţie. 

ă ă ţiunea de: radioscopia, 

ă ă ţiunea de: radionuclid, 

1. Radiografia. Definiţie. Formarea imaginii 
radiografice. Avantajele şi dezavantajele radiografiei. 
Legile formării imaginii radiografice. Criteriile calităţ
imaginii radiografice. 
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Numărul de ore 
Prelege

ri 
Semin

are 
Lucrări  
practice 

Lucru 
indivi
dual 

2 2 2 6 

2 2 2 6 

2 2 2 6 

2 2 2 6 

20 20 20 60 

ȚIONATE LA FINEL E DISCIPLINEI 

ț ș țiilor pentru diferite metode imagistice de investigație.  
ș ții în momentul efectuării procedurilor 

ă a orbitei, globului ocular și anexelor. 
ă ă ă a orbitei, globului ocular și anexelor. 

ŢINUT  

ăţi de conţinut 

ă. Definiţie.  

ă ţile componente a imagisticii medicale. 

ţ şi principiul de lucru a tubului 

ăţile imaginii radiologice. 

ţie. Formarea imaginii 
şi dezavantajele radiografiei. 

ării imaginii radiografice. Criteriile calităţii 
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preparatul radiofarmaceutic; 
 să cunoască proprietăţile razelor gama, a 

ultrasunetului, cîmpului magnetic;
 să cunoască legile formării imaginilor 

radiografice, ecografice, tomografiei 
computerizate, imagisticii prin 
rezonanţa magnetică şi criterii de 
calitate; 

 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 
discipline. 

Tema (capitolul)  3.  Radioprotecţ
 să definească noţiunea de radioprotecţ
 să cunoască şi să poată aplica mă

radioprotecţie; 
 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 

discipline. 

Tema (capitolul)   4. Anatomia imagistică ş
 să cunoască anatomia radiologică

cerebrală, orbitei, globului ocular;
 să demonstreze abilităţi de recunoaş
 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 

discipline. 

Tema (capitolul)  5. Metodele de investigaţ
 să cunoască valoarea diferitor metode 

imagistice în oftalmologie,  
 să demonstreze abilităţi de a indica 

investigaţiile imagistice optimale în 
oftalmologie,  

 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 
discipline. 

Tema (capitolul) 6. Principile de investigaţ
 să cunoască metode imagistice de 

investigaţie utilizate în oftalmologie;
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razelor gama, a 
ultrasunetului, cîmpului magnetic; 
ă ă ării imaginilor 
radiografice, ecografice, tomografiei 
computerizate, imagisticii prin 

ţ ă şi criterii de 

ă ş ţ ţinute în alte 

2. Metodele radiologice speciale.

3. Substanţe de contrast radiologice. Clasificare. 

4. Metode radiologice tomografice: tomografia 
convenţională, tomosinteza, tomografia computerizată
Principii. Avantaje, dezavantaje, indicaţ ţ
5. Imagistica prin rezonanţa magnetică
Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţ
6. Natura şi proprietăţile ultrasunetului. Metodologia, 
modalităţi de investigaţie, semiologie ultrasonografică
Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţ
7. Bazele fizicii nucleare. Radionuclid, preparatul 
radiofarmaceutic, cerinţe, căi de obţ ţ
radionuclizi: metodologia, modalităţ
rezultatelor. Avantaje, dezavantaje, indicaţ
contraindicaţii. 

Radioprotecţia. 

ă ă ţiunea de radioprotecţie; 
ă ă ş ă ă aplica măsuri de 

ă ş ţ ţinute în alte 

1. Dozimetria.  
2.Unităţi de măsură pentru radiaţ
3. Sistemul internaţional de unităţ
4. Doza absorbită.  
5. Doza biologică. 
6. Protecţia radiologică a pacientului.
7. Protecţia radiologică a personalului

Tema (capitolul)   4. Anatomia imagistică a orbitei şi a globului ocular. 

radiologică cranio-
ă, orbitei, globului ocular; 

ă ăţi de recunoaştere; 
ă ş ţ ţinute în alte 

1. Anatomia radiologică a craniului.

2. Anatomia radiologică cerebrală
3. Anatomia radiologică a orbitei.

4. Anatomia radiologică a globului ocular.

5. Particularităţile de vîrstă. 
. Metodele de investigaţie în oftalmologie. 

ă ă valoarea diferitor metode 

ă ăţi de a indica 
ţiile imagistice optimale în 

ă ş ţ ţinute în alte 

1. Avantaje, dezavantaje. Indicaţ ţ
2. Metoda Focht. Metoda Komberg

3. Metode de investigaţie cu sonda metalică
4. Tomografia computerizată
Avantaje, dezavantaje.  
5.IRM în oftalmologie. Avantaje, dezavantaje. 
Indicaţii, contraindicaţii.  

Principile de investigaţie în oftalmologie. 

ă ă metode imagistice de 
ţie utilizate în oftalmologie; 

1. Principiile investigaţiilor radiologice în 
oftalmologie.  
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2. Metodele radiologice speciale. 

ţe de contrast radiologice. Clasificare.  

4. Metode radiologice tomografice: tomografia 
ţ ă, tomosinteza, tomografia computerizată. 

Principii. Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţii. 
magnetică. Bazele fizice. 
ţii, contraindicaţii. 

ş ăţile ultrasunetului. Metodologia, 
ăţ ţie, semiologie ultrasonografică. 

ţii, contraindicaţii. 
7. Bazele fizicii nucleare. Radionuclid, preparatul 

ţ ăi de obţinere. Investigaţii cu 
radionuclizi: metodologia, modalităţi, interpretarea 
rezultatelor. Avantaje, dezavantaje, indicaţii, 

ăţ ă ă pentru radiaţii ionizante.  

ţional de unităţi.  

ţ ă a pacientului. 
ţ ă a personalului 

ă a craniului. 

ă cerebrală. 
orbitei. 

ă a globului ocular. 

1. Avantaje, dezavantaje. Indicaţii, contraindicaţii.  
2. Metoda Focht. Metoda Komberg-Baltin.  

ţie cu sonda metalică.  
4. Tomografia computerizată în oftalmologie. 

5.IRM în oftalmologie. Avantaje, dezavantaje. 

ţiilor radiologice în 
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 să demonstreze abilităţi în metodologia 
efectuării investigaţiilor;  

 să aplice principiile investigaţiilor;
 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 

discipline 
Tema (capitolul) 7. Algoritmul diagnosticului imagistic al corpurilor s tr ă
 să cunoască valoarea diferitor metode 

imagistice în evaluarea  corpurilor stră
intraorbitale; 

 să demonstreze abilităţi de a indica 
investigaţiile imagistice optimale în 
evaluarea  corpurilor străine intraorbitale

 să demonstreze abilităţi de a analiza 
rezultatele obţinute;  

 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 
disciplinele clinice. 

Tema (capitolul) 8. Algoritmul diagnosticului imagistic în traumatismul  orbitei ş
ocular. 
 să cunoască valoarea diferitor metode 

imagistice în evaluarea  traumatismului 
orbitei şi a globului ocular; 

 să demonstreze abilităţi de a indica 
investigaţiile imagistice optimale în 
evaluarea  traumatismului orbitei ş
ocular; 

 să demonstreze abilităţi de a analiza 
rezultatele obţinute;  

 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 
disciplinele clinice. 

Tema (capitolul) 9. Algoritmul diagnosticului imagistic în 
globului ocular. 
 să cunoască valoarea diferitor metode 

imagistice în evaluarea  formaţiunilor de 
volum a orbitei şi a globului ocular

 să demonstreze abilităţi de a indica 
investigaţiile imagistice optimale în 
evaluarea  formaţiunilor de volum a orbitei 
şi globului ocular; 

 să demonstreze abilităţi de a analiza 
rezultatele obţinute;  

 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 
disciplinele clinice. 

Tema (capitolul) 10. Algoritmul diagnosticului imagistic în patologia nervului optic.

 să cunoască valoarea diferitor metode 
imagistice în evaluarea patologiei nervului 
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ă ăţi în metodologia 

ă ţiilor;  
ă ş ţ ţinute în alte 

2.Metodele utilizate, tehnica efectuă

Algoritmul diagnosticului imagistic al corpurilor s tr ăine intraorbitare.

ă ă valoarea diferitor metode 
corpurilor străine 

ă ăţi de a indica 
ţiile imagistice optimale în 

ăine intraorbitale; 
ă ăţi de a analiza 

ă ş ţ ţinute în alte 

1. Radiografia corpilor străine intraorbitare.

2. CT corpilor străine intraorbitare.

3. USG corpilor străine intraorbitare.

4. Semiologia imagistică a corpurilor stră
intraorbitale. 
5. Complicaţiile corpurilor străine intraorbitale.

Algoritmul diagnosticului imagistic în traumatismul  orbitei ş

ă ă valoarea diferitor metode 
traumatismului 

ă ăţi de a indica 
ţiile imagistice optimale în 

traumatismului orbitei şi globului 

ă ăţi de a analiza 

ă ş ţ ţinute în alte 

1. Radiografia în traumatismul orbitei ş
ocular. 
2. CT, IRM  în traumatismul orbitei ş
3. USG  în traumatismul orbitei şi  a globului ocular.

4. Semiologia imagistică  în traumatismul orbitei ş
globului ocular. 
5. Complicaţiile  în traumatismul orbitei ş
ocular. 

Algoritmul diagnosticului imagistic în formaţiunile de volum ale orbitei ş

ă ă valoarea diferitor metode 
ţiunilor de 

şi a globului ocular; 
ă ăţi de a indica 

imagistice optimale în 
ţiunilor de volum a orbitei 

ă ăţi de a analiza 

ă ş ţ ţinute în alte 

1. Radiografia formaţiunilor de volum a or
globului ocular. 
2. CT, IRM formaţiunilor de volum a  orbitei ş
globului ocular. 
3. USG  formaţiunilor de volum a orbitei ş
ocular. 
4. Semiologia imagistică  formaţ
orbitei şi  a globului ocular. 

Algoritmul diagnosticului imagistic în patologia nervului optic.

ă ă valoarea diferitor metode 
imagistice în evaluarea patologiei nervului 

1. Radiografia în patologia nervului optic.

2. CT, IRM  în patologia nervului optic.
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2.Metodele utilizate, tehnica efectuării.  

ăine intraorbitare.  

ăine intraorbitare. 

ăine intraorbitare. 

ăine intraorbitare. 

ă a corpurilor străine 

ţ ăine intraorbitale. 

Algoritmul diagnosticului imagistic în traumatismul  orbitei şi a globului 

1. Radiografia în traumatismul orbitei şi  a globului 

2. CT, IRM  în traumatismul orbitei şi  a globului ocular. 

USG  în traumatismul orbitei şi  a globului ocular. 

ă  în traumatismul orbitei şi  a 

ţiile  în traumatismul orbitei şi  a globului 

ţiunile de volum ale orbitei şi a 

ţiunilor de volum a orbitei şi  a 

ţiunilor de volum a  orbitei şi  a 

ţiunilor de volum a orbitei şi  a globului 

ă  formaţiunilor de volum a 

Algoritmul diagnosticului imagistic în patologia nervului optic.  

1. Radiografia în patologia nervului optic. 

patologia nervului optic. 
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VIII.  COMPETENŢE PROFESION
(CT)) ŞI FINALIT ĂŢI 

 Competenţe profesionale (specifice)
 CP1. Cunoașterea  ș ț

cunoștințe și know-how independent prin procesul de învă
Cunoașterea adecvată a 
suficiente despre structura organismului, func
uman în diverse stări fiziologice 
sănătate, mediul fizic și cel social.

 CP2. Promovarea sănă ă
sănătate. Efectuarea educa
metodelor de instruire în dependen
obiectivelor instruirii și /sau evalu
în dependență de specificul audien
măsurilor de prevenție ș
și respectarea planului terapeutic. Protecț
de care se îngrijește.  Promovarea ș
de co-morbiditate și în situaț
indivizilor și relația acestora cu mediul înconjur
sănătate /boală.  

 CP3. Realizarea procedeelor clinice.
adecvate, pentru efectuarea diverselor manopere practice 
activităților profesionale specifice specialit
cunoștințelor din științele fundamentale.

 CP4. Efectuarea îngrijirilor în asisten
profesionale indivizilor, familiilor 
științifice, precum și cerinț ș ț
reglementările legale și pro
implementare îngrijirilor nursing individualizate  orientate pe rezultatele stă ă ă
Aprecierea rezultatelor îngrijirilor, prin intermediul instruc
pentru diagnosticare, tratament 

 CP5. Manifestarea de leadership în cadrul activită
eficiente și implicării responsabile în activită
Motivarea pentru atingerea obiectivelor 
locul de muncă, inclusiv posibilitatea de a oferi feedback constructiv. 
vedea, de a înțelege ș ș
cooperării, atitudinii pozitive 
îmbunătățirea continuă a propriei activită

optic; 
 să demonstreze abilităţi de a indica 

investigaţiile imagistice optimale în 
evaluarea patologiei nervului optic;

 să demonstreze abilităţi de a analiza 
rezultatele obţinute;  

 să integreze cunoştinţele obţinute în alte 
disciplinele clinice. 
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ŢE PROFESIONALE (SPECIFICE (CS) ȘI TRANSVERSALE 
Ş ĂŢI DE STUDIU 

ţe profesionale (specifice) (CS) 
șterea  știin țelor ce stau la baza îngrijirilor generale.

how independent prin procesul de învățare formal ș
ă a științelor ce stau la baza îngrijirilor generale, dobândirea de cunoș ț

suficiente despre structura organismului, funcțiile fiziologice și comportamentul organismului 
ări fiziologice și patologice, cât și a relațiilor existente între starea de 
și cel social.  

CP2. Promovarea sănătății, efectuarea activităților de profilaxie ș ț
Efectuarea educației pentru sănătate la nivel de comunitate.  Cunoa

metodelor de instruire în dependență de specificul audienței. Stabilirea scopului ș
și /sau evaluării. Determinarea formelor optimale de instruire 

ă de specificul audienței. Promovarea unui stil de via
ție și auto-îngrijire,  promovarea sănătății, consolidarea comp

și respectarea planului terapeutic. Protecția sănătății și stării de bine ai indivizilor 
ște.  Promovarea și dezvoltarea îngrijirilor nursing pe termen lung,  în cazuri 
și în situații de dependență cu scopul de a menține autonomia personal

ș ția acestora cu mediul înconjurător în fiecare moment al procesului de 

CP3. Realizarea procedeelor clinice. Dobândirea în timpul pregă
e, pentru efectuarea diverselor manopere practice și procedee pentru realizarea 
ților profesionale specifice specialității de asistență medicală ă

ș ț ș țele fundamentale.  
CP4. Efectuarea îngrijirilor în asistență medicală (nursing).
profesionale indivizilor, familiilor și grupurilor, luând în considerare dezvolt
ș ț și cerințele de calitate și siguranță stabilite în conformitate cu 

și profesionale de conduită.  Evaluarea, diagnosticarea, planificarea 
implementare îngrijirilor nursing individualizate  orientate pe rezultatele stă ă ă
Aprecierea rezultatelor îngrijirilor, prin intermediul instrucțiunilor care descriu procesele
pentru diagnosticare, tratament și îngrijire, făcând recomandări pentru îngrijirile necesare.

Manifestarea de leadership în cadrul activității practice.  
ării responsabile în activitățile de organizare a mu

Motivarea pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea sarcinilor. 
ă, inclusiv posibilitatea de a oferi feedback constructiv. 
țelege și de a cunoaște. Promovarea spiritului de ini

ării, atitudinii pozitive și respectului față de ceilalți, a empatiei, altruismului ș
ă a propriei activități. Aplicarea de tehnici de relaț ș

ă ăţi de a indica 
imagistice optimale în 

evaluarea patologiei nervului optic; 
ă ăţi de a analiza 

ă ş ţ ţinute în alte 

3. USG  în patologia nervului optic.

 

4. Semiologia imagistică  în patologia nervului optic
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I TRANSVERSALE 

ș ș țelor ce stau la baza îngrijirilor generale. Dobândirea de 
țare formal și informal. 

ș țelor ce stau la baza îngrijirilor generale, dobândirea de cunoștințe 
ț și comportamentul organismului 

ș ș țiilor existente între starea de 

ților de profilaxie și educație pentru 
.  Cunoașterea și aplicarea 

ței. Stabilirea scopului și 
ării. Determinarea formelor optimale de instruire și evaluare 

Promovarea unui stil de viață sănătos, aplicarea 
ții, consolidarea comportamentelor 

ării de bine ai indivizilor și grupurilor 
ș și dezvoltarea îngrijirilor nursing pe termen lung,  în cazuri 

ține autonomia personală a 
ător în fiecare moment al procesului de 

Dobândirea în timpul pregătirii a experienței clinice 
și procedee pentru realizarea 
ă medicală generală pe baza 

ă (nursing). Asigurarea îngrijirilor 
și grupurilor, luând în considerare dezvoltările cunoașterii 

ă stabilite în conformitate cu 
ă.  Evaluarea, diagnosticarea, planificarea și 

implementare îngrijirilor nursing individualizate  orientate pe rezultatele stării de sănătate. 
țiunilor care descriu procesele 

ă ări pentru îngrijirile necesare.  
ții practice.  Asigurarea desfășurării 

țile de organizare a muncii în echipă. 
 Realizarea evaluării la 

ă, inclusiv posibilitatea de a oferi feedback constructiv. Capacitatea de a 
i de inițiativă, dialogului, 

ți, a empatiei, altruismului și 
ți. Aplicarea de tehnici de relaționare și de muncă 

3. USG  în patologia nervului optic. 

ă  în patologia nervului optic 
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eficientă în cadrul echipei 
realizat, a resurselor disponibile, condi
realizare aferente. 

 

 Competenţe transversale (CT
 CT 1. Autonomie și responsabilitate în activitate.

profesionale în promovarea ra
autoevaluării în luarea deciziilor
riguroasă și eficientă, manifestare
profesionale cu respectarea prevederilor legisla

 CT 2. Comunicarea eficientă
vorbite, de a exprima concepte, gând
formă scrisă (ascultare, vorbire, citire 
adecvat și creativ într
interacționa printr-o varietate de dispozitive / aplica
digitală, modul în care este cel mai bine vizualizată ă
proprii. Abilitatea de a introduce date în calculator, de a prelucra info
documentele specifice. Capacitatea de a utiliza adecvat situa
găsite. 

 CT 3. Abilit ăți de interacț ș
exercitarea rolurilor specifice muncii în echi
niveluri subordonate; promovarea spiritului de ini
pozitive și respectului faț
propriei activități. Abilitatea de a sus
indiferent de rasă, sex, cultură

 CT 4. Respectarea normelor de etică
deontologice și se conduce de prevederile   c
colegiale cu colegii de serviciu; 
jurământului profesiei de medic.

 Finalit ăţi de studiu 

La finalizarea studiului studentul va fi capabil:
 

 Să poată stabili indicații și contraindica

 Să poată aprecia riscurile la care sunt expuş ţ ă
specifice. 

 

IX.  LUCRUL INDIVIDUAL AL

Nr. 
Produsul 

preconizat 
Strategii de 

1. 
Lucrul de 
acasă 

Lucrarea în scris în caiet de lucru în 
funcţie de întrebare sau problema 
formulată. 

2. Soluţionarea Soluţionarea în scris în caiet de lucru 
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ă în cadrul echipei și cu beneficiarii serviciilor. Identificarea obiectivelor de 
realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare, etapelor de lucru,  termenelor de 

CT) 
și responsabilitate în activitate. Executarea responsabilă

romovarea raționamentului logic, a aplicabilității practice, a evalu
ării în luarea deciziilor în condiții de autonomie; aplicarea regulilor de muncă

ă, manifestarea unei atitudini responsabile față
profesionale cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. 
CT 2. Comunicarea eficientă și abilit ăți digitale.  Abilitatea de a în
vorbite, de a exprima concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii atât în form

ă ă (ascultare, vorbire, citire și scriere) și de a  interacționa lingvistic într
și creativ într-o gamă completă de contexte sociale și culturale. Abilitatea de a 

o varietate de dispozitive / aplicații digitale, de a înț
ă, modul în care este cel mai bine vizualizată, analizată ș

proprii. Abilitatea de a introduce date în calculator, de a prelucra info
documentele specifice. Capacitatea de a utiliza adecvat situației conț ț

ți de interacțiune și responsabilitate socială. Realizarea activită
exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă; distribuirea sarcinilor  între membri pe 

; promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperă
și respectului față de ceilalți, a empatiei, altruismului și îmbun

bilitatea de a susține și promova un mediu care ofer
ă, sex, cultură și vârstă. 

. Respectarea normelor de etică și deontologie. Asigură respectarea normelor etico
și se conduce de prevederile   codului eticii medicale; Promovează

colegiale cu colegii de serviciu; Asigură activității libere și independente conform 
ământului profesiei de medic. 

La finalizarea studiului studentul va fi capabil: 

i contraindicații pentru diferite metode imagistice de investigaţ
ă ă aprecia riscurile la care sunt expuşi pacienţii în momentul efectuă

LUCRUL INDIVIDUAL AL  STUDENTULUI 

Strategii de realizare Criterii de evaluare

Lucrarea în scris în caiet de lucru în 
ţie de întrebare sau problema 

 

Corectitudinea soluţ ă
problemei puse 
 

ţionarea în scris în caiet de lucru Corectitudinea alegerii 
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ciarii serviciilor. Identificarea obiectivelor de 
țiilor de finalizare, etapelor de lucru,  termenelor de 

Executarea responsabilă a sarcinilor 
ții practice, a evaluării și 

aplicarea regulilor de muncă 
ă de realizarea  sarcinilor 

Abilitatea de a înțelege textele scrise / 
și opinii atât în formă orală cât și în 

ș ș ționa lingvistic într-un mod 
și culturale. Abilitatea de a 

ții digitale, de a înțelege comunicarea 
și utilizată pentru nevoile 

proprii. Abilitatea de a introduce date în calculator, de a prelucra informațiile, de a tipări 
ției conținutul informațiilor 

Realizarea activităților și 
distribuirea sarcinilor  între membri pe 

ă, dialogului, cooperării, atitudinii 
ț și îmbunătățirea continuă a 
ț și promova un mediu care oferă oportunități pentru toți, 

ă respectarea normelor etico-
odului eticii medicale; Promovează relațiile 

ț și independente conform 

ii pentru diferite metode imagistice de investigaţie,  

ă ă ş ţii în momentul efectuării procedurilor 

Criterii de evaluare 
Termen de 
realizare 

Corectitudinea soluţionării 
 

Să fie gata 
spre lecţie 
practică 

Corectitudinea alegerii Să fie gata 
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cazurilor 
clinice 

a problemelor de situaţ
de vedere indicaţ ţ
imagistice ş ă
în funcţie de diagnosticul 
prezumptiv.

X. SUGESTII METODOLOGIC

 Metode de predare şi învăţ
 Curs 

- introductiv 
- curent 
- sinteză 
- teoretico-practic 
- dezbateri 

 Lecţii practice 
- de sinteză 
- repetititiv 
- dezbateri 

 Metode tradiţionale 
- studiu de caz 
- jocuri de rol 
- interactive 
- lucrări de control 
- testare 

 Strategii/tehnologii didactice aplicate 

Analiza radiografiilor, tomografiilor computerizate, tomografiilor prin rezonanţ ă
rezultatelor investigațiilor ultrasonografice ş ă

 Metode de evaluare:  
 Evaluarea curentă: cunoş ţ

una sau câteva modalităţi: ră ă
soluţionarea cazurilor clinice. 

 Evaluarea finală: semestrul V
medie anuală sub nota "5" sau nu au recuperat absenţ ţ ă ş
semestrului. Examenul constă
evaluare. Nota finală pentru examen este alcă ă ă
obținută prin testare. 

Modalitatea de rotunjire a notelor la etapele de evaluare

Grila notelor intermediare (media 
anuală, notele de la etapele 

examenului) 
1,00-3,00

3,01-4,99
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a problemelor de situaţie din punct 
de vedere indicaţiei investigaţiilor 
imagistice şi interpretării rezultatelor 

ţie de diagnosticul 
prezumptiv. 

metodei imagistice o

Indicare corectă a 
modificărilor imagistice, 
corespunzător 
diagnosticului prezumptiv.

SUGESTII METODOLOGIC E DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

şi învăţare utilizate 

Strategii/tehnologii didactice aplicate (specifice disciplinei) 

Analiza radiografiilor, tomografiilor computerizate, tomografiilor prin rezonanţ ă
iilor ultrasonografice şi a celor prin medicina nucleară. 

: cunoştinţele fiecărui student vor fi evaluate la fiecare lecţ ă
ăţi: răspuns oral, testare, lucrări de control, interpretarea imaginilor, 

ţionarea cazurilor clinice. 20% din notă se atribuie pentru lucrul individual al studentul
: semestrul VI – examen. La examen nu sunt admişi studenţ

ă sub nota "5" sau nu au recuperat absenţele de la lecţii practice până ş
semestrului. Examenul constă în testarea la Test Editor în sala specializată

ă pentru examen este alcătuită din 0,5 din nota medie anuală

Modalitatea de rotunjire a notelor la etapele de evaluare

Grila notelor intermediare (media 
de la etapele 

examenului)  

Sistemul de notare 
național 

3,00 2 

4,99 4 
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metodei imagistice optimale 

Indicare corectă a 
ărilor imagistice, 

diagnosticului prezumptiv. 

spre lecţie 
practică 

ĂŢARE-EVALUARE 

Analiza radiografiilor, tomografiilor computerizate, tomografiilor prin rezonanţa magnetică, 

ărui student vor fi evaluate la fiecare lecţie practică prin 
ăţ ă ări de control, interpretarea imaginilor, 

ă se atribuie pentru lucrul individual al studentului. 
examen. La examen nu sunt admişi studenţii care au nota 

ă ţ ţii practice până la sfârşitul 
cializată pentru acest tip de 

ă ă ă din 0,5 din nota medie anuală și 0,5 din cea 

Modalitatea de rotunjire a notelor la etapele de evaluare 

Echivalent 
ECTS 

F 

FX 
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5,00

5,01-5,50

5,51-

6,01-6,50

6,51-7,00

7,01-7,50

7,51-8,00

8,01-8,50

8,51-8,00

9,01-9,50

9,51-10,0

 

Nota medie anuală şi notele tuturor etapelor de examinare finală
răspuns oral) - toate vor fi exprimate în numere conform scalei de notare (conform tabelului), iar 
nota finală obținută va fi exprimată ă ă ă
 
Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ş ă
calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţ
 

XI.  BIBLIOGRAFIA RECOMAN

A. Obligatorie: 

1. Rotaru N., Malîga O., Codreanu I
2. Georgescu Ş. Radiologie şi imagistică ă
3. Materialele cursului Imagistica medicală ş ă

 

B. Suplimentară (disponibilă în forma electronică
1. David Sutton. Textbook of radiology and imaging, 7th edition.
2. Otto H. Wegener – Whole body computed tomography.
3. Buruian  M. Tratat de tomografie computerizată
4. Buruian M. „Radiologie” Manual practic Oradea 1998.
5. Badea R., Dudea S., Mircea P., Stamatian F. Tratat de ultrasonografie clinică

Medicală Bucureşti, 2000. 
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5,00  5  

5,50  5,5  

-6,0  6  

6,50  6,5  

7,00  7  

7,50  7,5  

8,00  8  

8,50  8,5  

8,00  9  

9,50  9,5  

10,0  10  

ă şi notele tuturor etapelor de examinare finală (asistate la calculator, testare, 
toate vor fi exprimate în numere conform scalei de notare (conform tabelului), iar 

va fi exprimată în număr cu două zecimale, care va fi trecută
ă ă motive întemeiate se înregistrează ca “absent” ş ă

calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenului nepromovat.

BIBLIOGRAFIA RECOMAN DATĂ: 

lîga O., Codreanu I. Radiologie şi radioprotecție. Manual. Chi
Ş şi imagistică medicală. Manual. Bucureşti, 2009.

Imagistica medicală a Catedrei de radiologie şi imagistică

ă în forma electronică la catedra): 

David Sutton. Textbook of radiology and imaging, 7th edition. 
Whole body computed tomography. 
e tomografie computerizată, Ed. University Press, 2006.

Buruian M. „Radiologie” Manual practic Oradea 1998. 
Badea R., Dudea S., Mircea P., Stamatian F. Tratat de ultrasonografie clinică
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E 

D 

C 

B 

A 

ă ş ă (asistate la calculator, testare, 
toate vor fi exprimate în numere conform scalei de notare (conform tabelului), iar 

ă ă ă zecimale, care va fi trecută în carnetul de note. 

ă ă ă ca “absent” şi se echivalează cu 
xamenului nepromovat. 

Manual. Chișinău, 2020. 
şti, 2009. 

ă şi imagistică. 

ă, Ed. University Press, 2006. 

Badea R., Dudea S., Mircea P., Stamatian F. Tratat de ultrasonografie clinică, Vol.I, Ed. 


