
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică şi Calculatoare / Automatică și Informatică Aplicată 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii  Ingineria sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Ingineria sistemelor/Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Informatică aplicată în servicii de sănătate 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof. dr. ing. Lăcrămioara Stoicu-Tivadar 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Asist. dr. ing. Mihaela Marcella Crişan-Vida, Drd. inf. Oana CHIRILA 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   2 2.6 Tipul de evaluare   D 2.7 Regimul disciplinei   Opțională 

 

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   2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 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   18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   12 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   48 

3.8 Total ore pe semestru   125 

3.9 Numărul de credite   5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Programare într-un mediu vizual 

4.2 de competenţe    Cunoştinţe de programare 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală medie, Materiale suport: laptop, proiector, tablă. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

   Laborator cu 17-25 calculatoare – Mediu de programare  

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, 
chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor. 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor. 

 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 

 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi 
dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. 

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând 
principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, 
procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate. 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer 
tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 
profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Studiul sistemelor informatice din domeniul sănătăţii (design, funcţionalitate, utilizare). Fixarea 
unor deprinderi de comunicare cu domenii diferite de cel tehnic.  

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea unor abilităţi de gestionare a activităţilor de planificare strategică şi consultanţă în 
domeniul medical. Disciplina oferă posibilitatea însuşirii de către student a noţiunilor legate de 
problemele de funcţionalitate, design şi compatibilitate care apar în cazul sistemelor informatice 
din domeniul sănătăţii. De asemenea, oferă prilejul învăţării lucrului cu diverse programe, 
dezvoltă capacitatea de analiză a rezultatelor obţinute în urma utilizării acestora şi creează 
premizele realizării unor programe dedicate domeniului. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1.  GENERALITĂŢI : 
1.1. Definiţii; 
1.2. Informatica medicală în lume;  
1.3. Problematica informaticii medicale.  

 
 
2 

Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări. Cursul 
este prezentat pe 
videoproiector, se trece în 
revistă baza teoretică, se fac 
demonstraţii, se discută cazuri 
şi sunt prezentate exemple 
local sau pe Internet. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 2. ÎNREGISTRĂRI MEDICALE  
2.1. Generalităţi;  
2.2. Înregistrări medicale pe suport de hârtie şi pe Calculator; 
2.3. Date, informaţie, cunoaştere;   
2.4. Baze de date clinice şi modele de baze de date; 
2.5. Achiziţia datelor medicale - monitorizarea pacienţilor 

 
 
4 

3. ÎNREGISTRĂRI PE CALCULATOR ALE DATELOR PACIENTULUI 
3.1. Definiţii 
3.2. Caracteristicile fişei computerizate a pacientului 
3.3. Avantajele utilizării fişei computerizate a pacientului 
3.4. Reglementări pentru fişa computerizată a pacientului în contextul 
sistemelor integrate de sănătate 
3.5. Impedimente în calea dezvoltării fişei computerizate a pacientului   
3.6. Probleme conexe FCP- Semnătura electronică 
3.7. Smart cards  

 
 
3 

4. STANDARDE, SISTEME DE CLASIFICARE ŞI CODURI ÎN DOMENIUL 
MEDICAL  
4.1. Generalităţi 
4.2. HL7 
4.3. Standardele CEN şi standardul EDIFACT 
4.4. Standardul DICOM 
4.5. Sisteme de clasificare şi coduri în domeniul medical 

 
3 

5. SISTEME INFORMATICE DIN DOMENIUL SANITAR 
5.1. Sisteme informatice pentru cabinete medicale  
5.2. Sisteme informatice de radiologie  
5.3. Sisteme informatice de laborator  
5.4. Sisteme informatice pentru staţii de urgenţă  
5.5. Sisteme informatice pentru farmacii   

 
4 

6. SISTEME INFORMATICE DE SPITAL  
6.1. Sisteme informatice clinice  
6.2. Sisteme informatice administrative  
6.3. Suportul hardware pentru un sistem informatic de spital 

 
 
2 

7. PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU SISTEME INFORMATICE ÎN 
SERVICII DE SĂNĂTATE  
7.1. Misiunea  
7.2. Obiective şi activităţi. Strategie  
7.3. Planificarea strategică referitoare la utilizarea sisteme informatice  
7.4. Etapele procesului de PS 

 
2 

 8. ALEGEREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE SĂNĂTATE  

8.1. Stabilirea cerinţelor 

 
2 



 

8.2. Alegerea sistemului informatic 

9. IMAGISTICĂ MEDICALĂ  
9.1. Imagini în medicină. Generalităţi 
9.2. Imaginea şi imagistica 
 9.3. Generarea imaginilor 
9.4. Administrarea imaginilor 

 
2 

10. PROIECTAREA INTERFEŢELOR UTILIZATOR   
10.1. Prezentarea problemei  
10.2. Stadiul actual   
10.3. Obiectivele utilizatorului  
10.4. Importanţa percepţiei umane în studiul interfeţelor  utilizator  
10.5. Elemente de proiectare a interfeţelor utilizator pentru  aplicaţii medicale  
10.6. Aspecte ale interacţiunii om-calculator pentru aplicaţii  specifice  
10.7. Uzabilitatea şi metode de evaluare a uzabilităţii interfeţelor aplicaţiilor 
medicale 

4  

 
Bibliografie    

1.  Stoicu-Tivadar L., Sisteme informatice aplicate în servicii de sănătate, Ed. Politehnica, Timişoara, 2005. 
2.  Jan van Bemmell, Musen MA, Handbook of Medical Informatics, Springer, Roterdam, 2000.  
3.  Shortliffe, E.H., et al, Medical Informatics, Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Ed. 

 Springer, 2001. 
 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Studiul sistemelor informatice pentru cabinete de medic de familie 
(MedPrax, MedINS, Topaas, EOGeneraliste, TurboMed). 

4 Laborator: conversaţie, 
explicaţie, exemplu, 
experiment, demonstraţie, 
analiză comparativă. Studenţii 
primesc materialele cu cerinţele 
şi ghidul de lucru, lucrează, iar 
la finalul laboratorului se trece 
pe la fiecare şi se discută 
soluţia, care apoi este notată. 
 
Proiect: conversaţie, 

explicaţie, exemplu, 
experiment, demonstraţie, 
analiză comparativă. Studenţii 
primesc materialele cu cerinţele 
şi ghidul de lucru, lucrează în 
echipă și primesc o notă pe 
care o distribuie conform muncii 
depuse de către fiecare 
participant. 

2. Sisteme informatice de spital 2 

3. Sisteme informatice pentru cabinete de stomatologie (Lytech, 
DentOR, DentINS) 

2 

4. Standarde (HL7, DICOM) – studiu şi aplicaţie în cardiologie  2 

5. Prelucrări de imagini medicale  2 

6. Prelucrări statistice pentru date medicale – SPSS software  2 

7. Se formează grupe de câte 2 studenţi care lucrează la o temă 
comună: Design şi implementare de prototipuri pentru sisteme 
informatice de spital, farmacie, medic de familie, medic specialist, 
laborator şi sisteme mobile aplicând cerinţele prezentate în 
materialul primit. Pentru implementare se va utiliza mediul Visual 
Basic. Se va realiza un document editat în Word care va conţine 
doua pagini (cu max. 2 capturi din program) si o prezentare pe 
videoproiector (14 ore). 

12 

8. Recuperări 2 

 
Bibliografie    

1.  Stoicu-Tivadar L., Sisteme informatice aplicate în servicii de sănătate, Ed. Politehnica, Timişoara, 2005. 
2.  Jan van Bemmell, Musen MA, Handbook of Medical Informatics, Springer, Roterdam, 2000.  
3.  Shortliffe, E.H., et al, Medical Informatics, Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Ed. 

 Springer, 2001. 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 Există o piață în formare pentru dezvoltarea de sisteme informatice în domeniul îngrijirii sănătății 

 Sunt solicitări pentru consultanță în domeniu 
 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

4 subiecte care tratează situaţii 
specifice din realitate şi cer 
rezolvarea acestora aplicând 
cunoştinţele de la activitatea pe 
parcurs şi curs.  

Examen scris 60% 

 

 

10.5 Seminar /laborator 

Rezolvarea problemelor – 
dezvoltarea unui sistem 
informatic specific 

Notarea activității pe parcurs 15% 

Lucrul în echipă Prezentarea orală și documentația scrisă 25% 



 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

 Răspuns conform cerințelor la fiecare dintre subiectele primite astfel încât să fie obținută nota 5 pe fiecare dintre acestea  

11. Compatibilitate internaţională 

 Harvard-MIT Division of Health Sciences & Technology, http://hst.mit.edu/academics/course/hst-196-
teaching-health-sciences-and-technology  

 UMIT, University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Innsbruck, Austria, 
http://iig.umit.at/lehre.htm 

 Upsalla Universitet, Dept. of Information Techology, 
http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/ht08 

 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

   Prof. dr. Ing. Lăcrămioara STOICU-
TIVADAR 

 

…………………….………..... 

Asist. dr. ing. Mihaela Marcella CRIȘAN-VIDA, drd. inf. Oana 
Sorina CHIRILA  

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof. dr. ing. Ioan SILEA 

………………..………………….……… 

 


