
Pe 

disciplină*

Pe 

competenţă

Hematologie generală 2/8

Citologie clinică 2/8

Genetică și eredopatologie umană 2/5

Oncobiologie 2/6

Patologie celulară și moleculară 1/5

Igienă și elemente de epidemiologie 2/6

Toxicologie medicală 2/7

Hematologie generală 2/8

Citologie clinică 1/8

Bacteriologie și virusologie 2/7

Patologie celulară și moleculară 1/5

Igienă și elemente de epidemiologie 2/6

Genetică și eredopatologie umană 1/5

Parazitologie medicală 2/5

Bacteriologie și virusologie 2/7

Biochimie medicală 1 1/8

Hemostază și tromboză / Hematologie transfuzională 1/5

Toxicologie medicală 2/7

Hematologie generală 1/8

Citologie clinică 1/8

Patologie celulară și moleculară 1/5

Biochimie medicală 1 1/8

Biochimie medicală 1 1/8

Biochimie medicală 2 1/6

Toxicologie medicală 2/7

Radiologie și imagistică medicală 1/4

Genetică și eredopatologie umană 1/5

Parazitologie medicală 1/7

Oncobiologie 2/6

Radiologie și imagistică medicală 1/4

Sisteme de tratament moderne și alternative / Terapie genică 2/4

Biochimie medicală 1 1/8

Biochimie medicală 2 1/6

Bacteriologie și virusologie 2/7

C1  Operarea cu noţiuni, 

concepte şi principii privind 

homeostazia organismului şi 

modificările acesteia

C2  Utilizarea echipamentelor / 

instrumentelor în activitatea de 

testare / măsurare din domeniul 

medical

Instrumente, metode și 

tehnici de investigare / 

explorare utilizate în 

laboratorul clinic

Credite

Noţiuni fundamentale, 

concepte și metode de 

studiu utilizate în 

domeniul biologiei 

medicale

Discipline de studiu

C1.4 Evaluarea critica a  interpretarii informatiilor stiintifice din perspectiva 

principiilor privind homesostazia organismelor

C2.2 Definirea notiunilor de baza din domenii complementare activității 

laboratorului medical 

C2.3 Descrierea tehnicilor / metodelor de investigare in diverse produse 

biologice a parametrilor biochimici, imunologici, hematologici și 

microbiologici 

Competenţe profesionale Competenţe explicitate prin descriptorii de nivel Arii de conţinut

C1.1 Descrierea noţiunilor fundamentale privind homeostazia organismului şi 

modificările acesteia 

C1.2 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de 

observare,  investigare/explorare a sistemelor biologice

C1.3 Explicarea şi interpretarea noţiunilor fundamentale specifice identificarii 

si dozării anumitor determinanţi specifici activităţii de laborator 

Universitatea:.”VASILE ALECSANDRI “ DIN BACĂU

Facultatea de Ştiinţe

Calificarea: Biologie     Nivelul de studii: master

Domeniul fundamental   Biologie   Domeniul de studii Biologie

Programul de studii  Biologie medicală

Grila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate 
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C2.1 Explicarea structurii si principiului de functionare al echipamentelor / 

instrumentelor / metodelor de analiza utilizate in activitatea de testare / 

masurare in laboratorul medical 



Igienă și elemente de epidemiologie 2/6

Hemostază și tromboză / Hematologie transfuzională 2/5

Parazitologie medicală 2/7

Imunologie clinică / Imunohematologie 2/7

Biochimie medicală 1 1/8

Biochimie medicală 2 1/6

Radiologie și imagistică medicală 1/4

Sisteme de tratament moderne și alternative / Terapie genică 2/4

Hematologie generală 1/8

Hemostază și tromboză / Hematologie transfuzională 2/5

Citologie clinică 1/8

Patologie celulară și moleculară 1/5

Biochimie medicală 1 1/8

Biochimie medicală 2 1/6

Toxicologie medicală 1/7

Imunologie clinică / Imunohematologie 2/7

Hematologie generală 1/8

Citologie clinică 1/8

Patologie celulară și moleculară 1/5

Biochimie medicală 1 1/8

Biochimie medicală 2 1/6

Bacteriologie și virusologie 1/7

Parazitologie medicală 2/7

Oncobiologie 2/6

Imunologie clinică / Imunohematologie 2/7

Biochimie medicală 1 1/8

Biochimie medicală 2 1/6

Imunologie clinică / Imunohematologie 1/7

Radiologie și imagistică medicală 1/4

Hematologie generală 1/8

Citologie clinică 1/8

C4.1 Descrierea programelor informatice specifice laboratorului Elemente de biostatistică 1/4

Practică în laboratorul clinic 1 1/3

Practică în laboratorul clinic 2 1/3

Elaborarea lucrării de disertație 1/10

Practică în laboratorul clinic 1 1/3

Practică în laboratorul clinic 2 1/3

Elaborarea lucrării de disertație 1/10

Genetică și eredopatologie umană 1/5

Metodologia și etica cercetării / Bioetică 4/4

Elaborarea lucrării de disertație 2/10

Elemente de biostatistică 1/4

Management și calitate în laboratorul clinic / Organizarea și managementul 

laboratorului clinic
1/4

Elemente de biostatistică 1/4

Management și calitate în laboratorul clinic / Organizarea și managementul 

laboratorului clinic
2/4

Elemente de biostatistică 1/4

Management și calitate în laboratorul clinic / Organizarea și managementul 

laboratorului clinic
1/4

C2  Utilizarea echipamentelor / 

instrumentelor în activitatea de 

testare / măsurare din domeniul 

medical

Instrumente, metode și 

tehnici de investigare / 

explorare utilizate în 

laboratorul clinic

C6.3 Utilizarea programelor informatice pentru prelucrarea bazelor de date in 

contextul altor studii 

Managementul calității 

în laboratorul clinic

C4  Înregistrarea, prelucrarea şi 

interpretarea datelor rezultate 

din determinările medicale de 

laborator

C6  Implementarea 

managementului calităţii în 

domeniul serviciilor medicale de 

laborator

7

7

7

C2.3 Descrierea tehnicilor / metodelor de investigare in diverse produse 

biologice a parametrilor biochimici, imunologici, hematologici și 

microbiologici 

C2.4  Interpretarea fenomenelor biologice folosind instrumente specifice 

laboratorului medical 

C2.5. Determinarea calitativă şi cantitativă a parametrilor biologici 

C3.1 Recunoasterea semnificatiei normale şi patologice a parametrilor 

determinaţi în laborator 

C3.2 Explicarea datelor rezultate din determinari, inclusiv a erorilor posibile 

C3.3 Analiza concordanţei rezultatelor testarilor cu datele primare 

Prelucrarea, analiza și 

interpretarea datelor 

obținute în laboratorul 

clinic

C3  Aplicarea de metode şi 

tehnici de laborator pentru 

evaluarea stării de sănătate a 

pacienţilor

C6.1 Identificarea elementelor specifice realizării şi administrării bazelor de 

date 

C6.2 Analiza unor teme de studiu specifice laboratorului medical prin utilizarea 

procedurilor şi programelor informatice specifice laboratorului medical 

Utilizarea noțiunilor din 

domenii complementare 

pentru culegerea,  

înregistrarea și 

interpretarea datelor 

C5.1 Utilizarea datelor rezultate din determinările de laborator, respectând 

principiile de bioetică și deontologie medicală

C4.2 Prelucrarea datelor obtinute, in vederea facilitarii interpretarii rezultatelor 

39

Legislație și bioetică

 C5 Utilizarea datelor cu caracter 

medical conform legislaţiei în 

vigoare

C4.3 Înregistrarea optimă a datelor rezultate în urma testărilor de laborator 

18



Pe disciplină Pe competenţă

Elaborarea lucrării de disertație 2/10

Practică în laboratorul clinic 1 1/3

Practică în laboratorul clinic 2 1/3

Elaborarea lucrării de disertație 2/10

CT3 Dezvoltare profesională, 

conform standardelor în 

vigoare Elaborarea lucrării de disertație 2/10
2

TOTAL = 120 credite

CT1 Realizarea  sarcinilor de 

lucru, cu respectarea 

principiilor de etica 

profesională

CT2 Integrarea în echipe de 

lucru interdisciplinare

Competenţe transversale Discipline de studiu Credite

4

* Se va menţiona numărul de credite prin care disciplina respectivă contribuie la realizarea competenţelor, din totalul de credite alocat disciplinei potrivit planului de învăţământ.  

2


