
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Bioetica 

Tipul Obligator Credite 3 

Anul de studii II Semestrul III 

Numărul de ore Curs 17 Lucrări practice/de laborator 17 

Seminare 17 Lucrul individual 39 

Componenta Orientarea socio-umană 

Titularul de curs Ion Banari,doctor în filosofie 

Locația  Blocul didactic nr. 4, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194B, etajul 3. 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Program: cunoașterea  valorilor general umane și celor etice în particular, 

precum și cunoașterea limbii de predare. 

Competențe: cunoștințe digitale (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, tabelelor electronice și prezentărilor, utilizarea programelor 

de grafică); abilitatea de comunicare și lucru în echipă; calități – toleranță, 

empatie, autonomie. 

Misiunea disciplinei Cursul de bioetică are misiunea de a contribui la configurarea profilului 

umanist al medicului contemporan, prin oferirea de cunoștințe și formarea 

de competențe pe margine unui șir întreg de probleme cu valoare clinică 

sau/și socială., așa cum urmează: 

1. Cunoașterea aspectelor clinice ale bioeticii reprezintă condiții 

indispensabile ale realizării alianței  și încrederii terapeutice, care rezultă în 

sporirea ratei de complianță la tratament, duce la rezultate terapeutice 

expectate și finalmente la satisfacție mutuală. Lipsa abilităților de reflecție 

pe marginea acestor subiecte constituie una dintre cauzele satisfacției 

scăzute față de serviciile medicale.  

2. Studierea și discuțiile asupra cadrului legal în reproducere, asupra 

statutului moral al fătului/embrionului/copilului, asupra responsabilității 

parentale dar si a responsabilității  medicului ca profesionist  și cetățean va 

condiționa un spor de cunoaștere indispensabil pentru luarea unor decizii 

clinice rezonabile și argumentate din punct de vedere moral, în același timp 

necesare pentru creare de atitudini și viziuni cetățenești cu privire la 

politicile nataliste.  

3. Euthanasia  și îngrijirea paliativă sunt două practici medicale alternative, 

aplicate pe final de viață, care ridică un șir de probleme etice, cunoașterea 

cărora poate favoriza dezvoltarea unor competențe și abilități necesare 

pentru găsirea soluțiilor oportune /justificabile din perspectivă morală.  

4. Cercetarea biomedicală are un impact major asupra calității vieții omului 

contemporan. În medicină cercetarea științifică se realizează de regulă prin 

implicarea ființelor umane, fapt care impune aplicarea unor standarde de 

ordin moral în desfășurarea acestui tip de activitate. În același timp 

obținerea unui beneficiu social neîntârziat presupune desfășurarea cercetării 

științifice în condiții de integritate morală. Cunoașterea acestor subiecte va 

contribuia la aprecierea valorii sociale a științei biomedicale prin prisma 

normativității morale.   

Tematica prezentată Morala, etica și etica profesională: istorie și noțiuni generale.Bioetica drept 

domeniu interdisciplinar: originea, obiectul de studiu şi traseele de dezvoltare. 

Aspecte clinice ale bioeticii. Probleme bioetice în reproducerea umană. 

Bioetica în contextul cercetărilor genetice. Subiecte bioetice în situații extreme 

de sănătate și pe final de viață. Aspecte bioetice ale cercetării biomedicale. 

Finalități de studiu ✓ Să  înțeleagă valoarea  și locul cunoștințelor de bioetică în contextul 

educației și activității medicale.  

✓ Să știe să analizeze holist diferite tipuri de situații clinice (cazuri) ținând 

cont de obligațiile morale derivate din principiile etice.  

✓ Să fie capabil să analizeze corelația dintre obligațiile morale 



(profesionale) competitive și să poată să determine obligația morală 

prioritară  în dependență de caz și context.  

✓ Să înțeleagă importanța argumentării în luarea deciziilor morale și a 

asumării responsabilității pentru consecințele deciziei luate.  

✓ Să cunoască  rolul  realizării obligațiilor morale  în asigurarea calității 

actului medical. 

✓ Să-şi autoevalueze cunoștințele și competențele de luare a deciziilor 

morale în situațiile de problemă examinate. 

Manopere practice 

achiziționate 

✓ Cunoașterea noțiunilor, conceptelor și problemelor de baza ale bioeticii. 

✓ Înțelegerea importanței abordării multidisciplinare în bioetică. 

✓ Familiarizarea cu cele mai actuale dileme de ordin etic întâlnite in 

activitatea medicala sau/și legate de avansarea cunoștințelor biomedicale. 

✓ Înțelegerea modelelor de soluționate a conflictelor/dilemelor morale. 

✓ Formarea de competente pentru aplicarea cunoștințelor acumulate în 

cadrul acestui modul în activitatea profesional/clinică. 

✓ Dezvoltarea abilităților de deliberare pe margine problemelor morale. 

✓ Formarea deprinderilor de  luare a deciziilor morale în context clinic. 

✓ Viziune holistă asupra actului medical - ca activitate complexa in care 

aspectele clinice interferează cu un șir de influențe/aspecte extramedicale.   

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 

 

 

 


