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Denumirea disciplinei Etica și deontologia  

Tipul La libera alegere Credite  2 

Anul de studii I Semestrul  II 
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Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Program: cunoștințe generale de bază corespunzătoare nivelului liceal de 

studii. 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea MS Office Word, PowerPoint), capacitatea de lucru 

în echipă. 

Misiunea disciplinei Misiunea acestei discipline este cunoașterea principiilor și normelor de etică 

și deontologie medicală, înțelegerea rolului lor în exercitarea profesiunii de 

medic. Promovarea valorilor morale supreme și a standardelor pentru a ajuta 

la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la comportamentul adecvat 

al tuturor membrilor comunității medicale. 

Tematica prezentată 

 

Introducere. Caracteristicile principale ale eticii și deontologiei 

medicale.Medicul și pacientul.Mediculși societatea, medicul și colegii.Aspecte 

etice ale cercetării biomedicale. 

Finalități de studiu 

 

• să identifice sursele principale de eticăși deontologie medicală și să 

recunoască diferite abordări în luarea deciziilor etice, inclusiv pentru 

pacienții vulnerabili; 

• să explice justificarea confidențialității pacientului și să recunoască 

excepțiile legitime de confidențialitate; 

• să recunoască problemele etice în relația medic-pacient, medic-societate și 

medic-colegi și să explice modul de soluționare a conflictelor legate de 

relații; 

• să justifice raportarea comportamentului ne etic al colegilor; 

• să știe cum să echilibreze cercetarea medicală și practica medicală. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să identifice corect principiile și normele morale ale activității medicale; 

• să rezolve dilemele etice medicale; să aplice principiile bioeticii în 

cercetarea medicală; să aplice principiile loialității medicale, 

nondiscriminării; 

• să identifice și să stabilească tipurile de relație medic-pacient care pot 

optimiza promovarea sănătății și prevenirea bolilor; 

• să identifice valorile etice ale individului și ale societății și inferența lor și 

să le aplice în situațiile dealocarea resurselor limitate; 

• să manifeste competență și profesionalism medical, independență 

profesională; să aplice principiile etice în relațiile dintre colegi; să 

manifestecolegialitate și solidaritate medicală; 

• să dezvolte competențe de luare a deciziilor profesionale; să dezvolte 

autonomie în învățare; 

• să dezvolte abilități de comunicare orală și scrisă; să dezvolte inițiativă și 

spirit antreprenorial; 

• să respecte și să dezvolte valorile și etica profesională; 

• să manifeste toleranță față de diversitate și multiculturalitate; 

• să dezvolte abilități de lucru în echipă intra, inter și pluridisciplinare. 



Forma de evaluare Examen.  

 

 


