
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Istoricul savanților medicilor iluștri 

Tipul La libera alegere Credite 2 

Anul de studii I Semestrul I 

Numărul de ore Curs 10 Lucrări practice/de laborator  

Seminare 20 Lucru individual 30 

Componenta Orientare socio-umană 

Titularul de curs Grossu Iulian 

Locația  Blocul didactic nr.4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194B 

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, inclusiv istoriei savanților medici iluștri, între științele 

medicale și rolul ei în formarea profesională și intelectuală a medicului. Medicina 

preistorică și antică. Principalii reprezentați ai științelor medicale în Grecia și 

Roma antică. Medicina medievală, medicina renașterii și iluminismului: 

reprezentații principali și contribuțiile acestora. Savanții medici iluștri ai 

medicinii moderne și postmoderne. Rolul lui Nicolae Testemițanu în 

dezvoltarea medicinii în Republica Moldova. 

Finalități de studiu 

 

• să numească cele mai marcante personalităţi medicale pentru fiecare epocă 

din istoria medicinii și să identifice contribuţia majoră a acestor personalități; 

• să identifice conceptele filozofice şi evenimentele istorice care au modelat 

concepţia şi practica medicală de la începuturi până în prezent; 

• să identifice principalele provocări cu care se confruntă medicina în epoca 

postmodernă şi posibilele influenţe ale acestora asupra practicii medicale; 

• dezvoltarea aptitudinilor pentru studiul istoriei medicinii; 

• să aibă deschiderea 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 

 


