
 

 
 

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 Dispozitive digitale utilizate în medicină 

2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l.dr.ing. Antonius STANCIU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Ș.l.dr.ing. Antonius STANCIU 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   2 2.6 Tipul de evaluare   E 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   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Nu este cazul 

4.2 de competenţe    Noțiuni de automatică, prelucrări de imagini 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator cu 15-20 calculatoare, tablă 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 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. 

 

                                                           

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


 

Competenţe 
transversale 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dobândirea unor noţiuni de bază privind echipamentele utilizate în medicină 

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea unei imagini de ansamblu asupra domeniului 

 Stabilirea parametrilor relevanți pentru alegerea echipamentului potrivit unui anumit scop 

 Asigurarea competențelor minimale necesare personalului tehnic din spitale și clinici 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere. Privire de ansamblu asupra domeniului 2 Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

2. Aparatură de investigare 
2.1 Imagistică 

2.1.1 Radiologie 
2.1.2 Tomografie computerizată cu raze X 
2.1.3 Rezonanţă magneto nucleară (RMN) 
2.1.4 Tomografie computerizată cu emisie de pozitroni 
2.1.5 Ecografie 
2.1.6 Microscopie 

2.2 Analitică 
2.2.1 Neinvazivă (tehnici acustice şi fotocromatice folosite în 

pulsoximetrie, electrocardiografe, electroencefalografe, 
tensiometre etc.) 

2.2.2 Invazivă (dispozitive chimice, electrice, termice, bioinginereşti 
de analiză a fluidelor corporale, biotraductoare folosite în acest 
scop, analizoare de gaze şi instalaţii de anestezie generală) 

 

 
8 

3. Aparatură de monitorizare (utilizată în secţiile de terapie intensivă) 
 

2 

4. Aparatură chirurgicală 
4.1 Opto mecanică (instrumentar chirurgical clasic, endoscoape, 

bronhoscoape, gastroscoape, trocare etc.) 
4.2 Electrice (electrocautere mono şi bipolare, electro bisturie, bisturie 

ultrasonice etc.) 
4.3 Laser (diverse tipuri de lasere folosite în chirurgie toracică, ORL, 

neurochirurgie, oftalmologie) 
 

 
6 

5. Dispozitive corective 
5.1 Proteze şi orteze (membre, tors, maxilo faciale, etc.) 

5.2 Bionice (electrostimulare neuromusculară, stimulatoare cardiace, 

implanturi de ureche medie, implanturi cohleare, implanturi oftalmologice 

etc.) 

 

 
6 

6. Fizioterapie (bazată pe factori termici şi electrici) 
 

2 

7. Concluzii 
 

2 

 
Bibliografie    

1. M.J. Jackson, W. Ahmed. Surface Engineered Surgical Tools and Medical Devices. Springer Publishing Company, 2007. 
2. J Jango-Cohen. Bionics (Cool Science). Lerner Publications, 2006. 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Studii practice pe tomograful computerizat deţinut de Universitatea 
„Politehnica” din Timişoara. 

4 Expunere temă, discuţii, 
întrebări, rezolvare de 
probleme practice. 

 
 
 
 
 

2. Realizarea de fitinguri pentru aparate auditive. 4 

3. Studiul implanturilor de ureche medie şi a implanturilor cohleare 4 

4. Prelucrarea datelor unor pacienţi existenţi (Clinica ORL, Timişoara, imagini 
de la tomograf etc.) 

4 

5. Vizite în principalele spitale locale pentru înţelegerea tehnologiilor şi a 
utilizării lor 

10 



 

6. Recuperări 2  
 

Bibliografie    
1. M.J. Jackson, W. Ahmed. Surface Engineered Surgical Tools and Medical Devices. Springer Publishing Company, 2007. 

2. J Jango-Cohen. Bionics (Cool Science). Lerner Publications, 2006. 

 

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

 Medicina modernă nu mai poate fi imaginată sub nicio formă fără un aport tehnologic serios. O majoritate covârşitoare a 
acestui aport este constituit din echipamente digitale automatizate. 

 Cunoştinţele şi abilităţile oferite de conținutul disciplinei oferă o posibilitate suplimentară de angajare, în domeniul medical, 
ca personal tehnic în spitale și clinici 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

Examen grilă: 

 30 de întrebări cu 
caracter teoretic şi 
practic 

 fiecare întrebare are 
cinci posibile 
răspunsuri din care 
unul singur e corect 

Examinare în scris 66,67 % 

 

10.5 Seminar /laborator 

 

Rezolvarea unor cerințe 
specifice, pe parcursul 
semestrului: tomografii, fitinguri, 
reglaj de implant, prelucrare de 
date, 80% prezență la vizite 
 

Examinare practică 33,33 % 

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

 La examenul grilă sunt necesare pentru promovare răspunsuri corecte la 50% dintre întrebări  

 La examinarea practică este necesar ca soluția oferită să acopere un minim de cerințe 
 

 

11. Compatibilitate internaţională 

 Stanford University, USA 
(http://www.nciia.org/WebObjects/NciiaResources.woa/wa/View/CurricularModel?n=1000020) 

 Olymphus University, USA    (http://www.olympusuniversity.com/medical/coursedetail.aspx?lpid=206)  

 University of Wisconsin-Madison,  USA   (http://epdweb.engr.wisc.edu/medical-device-engineering-
courses.lasso) 

 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

   Ș.l.dr.ing. Antonius STANCIU 

 

…………………….………..... 

Ș.l.dr.ing. Antonius STANCIU  

 

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

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof.univ.dr.ing. Ioan SILEA 

 

………………..………………….……… 

 


