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Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Competențe confirmate în științe la nivelul liceal (biologie, 

psihologie, sociologie). 

Competențe digitale (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, tabelelor electronice și prezentărilor); 

Abilitatea de comunicare, de lucru în echipă, de a juca anumite 

jocuri de rol determinate de subiectele discutate la seminar; 

Calități: toleranță, compasiune, cooperare/colaborare, autonomie 

independență, de a asculta pe celălalt. 

Misiunea disciplinei De a oferi studenţilor cunoştinţe privind aspecte sociale ale 

sănătății si bolii, practicile societății referitoare la sănătate și 

boală, instituțiile care au în sarcină îngrijirile de sănătate, statutul 

social și comportamentul pacientilor, precum şi dezvoltarea 

abilităţilor de înţelegere a problematicii socio-medicale a 

profesiunii medicale.  

 

Tematica prezentată 

 

Psihologia medicală. Sociologia medicală. Delimitarea domeniilor 

de cercetare. Conceptul de personalitate în psihologie medicală și 

sociologie medicală. Aspecte psiho-sociale în relațiile dinte: 

medic-pacient, medic-medic. Sănătatea și boala ca experiente 

umane. Fundamentele psiho-sociale ale sănătăţii şi îmbolnăvirii. 

Analiza problemelor de sănătate publică. Mecanismele sociale 

responsabile de menținerea sănătății. Costul serviciilor medicale și 

a cheltuielilor pentru sănătate. Instituțiile medicale în relația cu 

grupurile sociale și societatea. Sistemele de îngrijire a sănătății. 

Comportamente anti-sociale – ca problemă de sănătate publică: 

agresivitatea, violența și suicidul. Comunicarea eficientă și 

noneficientă în relațiile interpersonale. Bariere în comunicare. 

Erori medicale. Iatrogeniile. Tipuri și metode de prevenire. 

Personalitatea pacientului. Tipuri de pacienți, pacienții dificili. 

Finalități de studiu 

 

- Să cunoască componentele unui act terapeutic reuşit; 

- Să cunoască calităţile şi comportamentul optimal pentru 

profesarea cu succes în domeniul tehnologie radiologice. 

- Să planifice şi coordoneze efectuarea activităţilor de promovare 

a sănătăţii la nivel individual şi social. 

- Să poată identifica principalele tipuri de greşeli mai frecvent 

întâlnite pe parcursul desfăşurării relaţiei medic-pacient; 

- Să formuleze decizii optimale în acordarea ajutorului 

pacienţilor în situaţii critice; 

Manopere practice 

achiziționate 

 

- Să aplice metodele de cunoaştere psihologică a oamenilor în 

activitatea profesională şi în viaţa cotidiană; 

- Să aplice diverse strategii de comunicare cu diferite tipuri de 

pacienţi. 

Forma de evaluare Colocviu Diferenţiat 

 


