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Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Program: competențe digitale (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea MS Office Word, PowerPoint), abilitatea de 

a lucra în echipă.   

Competențe :  digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele electronice și 

aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de comunicare și lucru în 

echipă. 

Misiunea disciplinei Misiunea acestei discipline constă în cunoașterea și înțelegerea 

originilor și evoluției practicii și științei medicale din perspectivă 

istorică. Însușirea elementelor de bază de cultură medicală: etapele 

dezvoltării medicinii universale, doctrinele biomedicale, 

personalitățile și contribuțiile acestora.   

Tematica prezentată 

 

Locul istoriei medicinii între științele medicale și rolul ei în formarea 

profesională și intelectuală a medicului. Medicina preistorică și antică. 

Științele medicale în Grecia și Roma antică. Medicina medievală. 

Medicina renașterii și iluminismului. Medicina modernă. Medicina 

postmodernă. Tendințele și provocările principale cu care se confruntă 

medicina în epoca postmodernă. 

Finalități de studiu 

 

• să identifice principalele etape în evoluția medicinii și 

caracteristicile definitorii ale etapelor respective; 

• să numească cele mai marcante personalități medicale pentru 

fiecare epocă din istoria medicinii și să identifice contribuția majoră 

a acestor personalități: 

• să cunoască remediile terapeutice și practicile medicale de-a lungul 

istoriei; 

• să identifice conceptele filosofice și evenimentele istorice care au 

modelat concepția și practica medicală de la începuturi până în 

prezent; 

• să identifice principalele provocări cu care se confruntă medicina în 

epoca postmodernă și posibilele influențe ale acestora asupra 

practicii medicale; 

• dezvoltarea aptitudinilor pentru studiul istoriei medicinii; 

• să aibă deschidere către învățarea pe tot parcursul vieții. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să dezvolte abilități de cercetare și învățare autonomă; 

• să dezvolte abilități privind elaborarea unor lucrări științifice despre 

evoluția concepțiilor, disciplinelor și evenimentelor medicale; 

• să dezvolte abilități de comunicare verbală și scrisă prin întocmirea 

și prezentarea referatelor despre viața și activitatea personalităților 

marcante din domeniu; 

• să creeze prezentări PowerPoint pe teme de istorie a medicinii și să 

le susțină public. 

Forma de evaluare Examen 

 

 


