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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL 2 

1.3. DISCIPLINA METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE-ERGONOMIE  

1.4.  DOMENIUL DE STUDII: Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei/materiei optionale din cadrul disciplinei:  

METODOLOGIA REALIZĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ 

2.2 Locaţia disciplinei: Str Eforie nr 4-6, Sector 5, Bucuresti 

2.3. Titularul activităților de curs: Sef. Lucr. Dr. Cristina Teodora Preoteasa  

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic: - 

 

2.5. Anul de   

studiu 

An IV 2.6. Semestrul Sem 

VIII 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

Optionala 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)  
Nr. ore pe săptămână 2 din care: curs 1 Stagiu clinic 0 

Total ore din planul 

de învățământ 

14 din care: curs 14    Stagiu clinic 0 

Distributia fondului 

de timp 

    Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 10 

Tutoriat 1 

Examinări 4 

Alte activități 1 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite  2 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Metodologia cercetarii stiintifice 

Informatica medicala si biostatistica 

4.2. de competențe Intelegerea structurii lucrarilor stiintifice, a tipului de cercetari si prezentari in  

stiintifice, modului de cautare si structurare a informatiilor si bibliografiei. 

 

 



5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru 50 locuri, laptop, videoproiector, acces la 

baze de date stiintifice si acces la Internet 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic - 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Competențe profesionale  si abilităţi dobândite de student:  

- sa cunoasca aspectele particulare ale structurii si realizarii lucrarii de licenta 

in domeniul medical 

- sa cunoasca modalitatea redactarii si comunicarii stiintifice in general si 

aplicat in cadrul lucrarii de licenta 

- sa respecte valorile etice ale realizarii si publicarii cercetarii stiintifice 

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- sa demonstreze preocuarea pentru perfectionarea profesionala 

- să aibă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii 

- să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării 

- sa demonstreze dorinta de implicare in activitati stiintifice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general Sa inteleaga modul de realizare si prezentare a lucrarii de licenta 

7.2. Obiective specifice - Sa aiba abilitatile si competentele necesare documentarii pentru lucrarea de 

licenta 

Sa stie sa realizeze si redacteze corect un studiu de literatura, cu 

respectarea drepturilor de autor 

- Sa stie sa schiteze planul cercetarii pentru lucrarea de licenta 

- Sa cunoasca formatul realizarii si comunicarii informatiei in lucrarea de 

licenta 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Metode de predare Observații 

Curs 1. Consideratii generale privind lucrarea de licenta. 

Alegerea coordonatorului stiintific si a tematicii. 

Formularea titlului si a planului lucrarii de licenta. 

Prelegere, expunere 

interactiva, videoproiectie 

cu suport PowerPoint 

Durata:2 ore 

Curs 2. Structura lucrarii de licenta. Prelegere, expunere 

interactiva, videoproiectie 

cu suport PowerPoint 

Durata:2 ore 

Curs 3.  Partea generala - prezentare si mod de realizare 

(documentare cu identificarea, organizarea si prezentarea 

informatiei, cu respectarea drepturilor de autor 

documentare) 

Prelegere, expunere 

interactiva, videoproiectie 

cu suport PowerPoint 

Durata:2 ore 

Curs 4.  Partea personala – realizarea si prezentarea 

studiilor de caz si seriilor de cazuri 

Prelegere, expunere 

interactiva, videoproiectie 

cu suport PowerPoint 

Durata:2 ore 

Curs 5.  Partea personala – realizarea si prezentarea 

cercetarilor cu prelucrare statistica 

Prelegere, expunere 

interactiva, videoproiectie 

cu suport PowerPoint 

Durata:2 ore 

Curs 6.  Notiuni generale privind redactarea lucrarii de 

licenta. Scrierea stiintifica medicala – stilul stiintific si 

terminologia medicala 

Prelegere, expunere 

interactiva, videoproiectie 

cu suport PowerPoint 

Durata:2 ore 

Curs 7.  Folosirea TIC in realizarea si prezentarea lucrarii 

de licenta (ex. realizarea cuprinsului, realizarea citarilor, 

prelucrarea statistica).   

Prelegere, expunere 

interactiva, videoproiectie 

cu suport PowerPoint 

Durata:2 ore 

Bibliografie curs  

1. Preoteasa CT (2017). Redactarea lucrarilor stiintifice medicale. Bucuresti:Editura Universitara. 



2. Comes CA, Popescu-Spineni S (2005) Metodologia cercetarii stiintifice. Bucuresti: Editura Cerma.  

3. Băicuş C (2002) Dicţionar de epidemiologie clinică şi medicină bazată pe dovezi. Bucureşti: Editura 

Medicală. Accesat la 

[http://www.academia.edu/178026/Dictionary_of_clinical_epidemiology_and_evidence_based_medicine]. 

4. Preoteasa CT (2016). Studiul de cohortă. Bucureşti: Editura Cermaprint. 

5. Peacock JL, Peacock PJ (2013) Oxford Handbook of Medical Statistics. Oxford:Oxford University Press. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au paricipat la congrese 

nationale si internationale de specialitate pe teme medicale si pe tematici privind educatia in domeniul international 

unde au avut posibilitatea schimbului de experienta cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de 

învățământ superior. S-a incercat a se viza si identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și 

coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Cunoasterea aprofundata 

a modului de realizare, 

redactare si prezentare a 

lucrarii de licenta in 

domeniul medical. 

Prezentare portofoliu 100% 

Standard minim de performanță 

Cunoaşterea noţiunilor elementare privind realizarea si redactarea lucrarii de licenta 

Fisa disciplinei se va adapta in functie de situatia epidemiologica COVID-19. 

 
Data completării: 

 

01.09.2020 

Semnătura titularului de curs   

 

SL Dr Cristina Teodora Preoteasa 

 

 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

15.09.2020 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

                               Pro. Univ. Dr. Alexandru Bucur 

 

  


