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I. PRELIMINARII 

• Prezentarea generală a disciplinei: locul și rolul disciplinei în formarea competențelor 

specifice ale programului de formare profesională / specialității  

Disciplina „Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul” fiind un compartiment prin excelenţă dinamic, îşi 

revendică dreptul la implementare în practica medicală, atât prin prisma dezvoltării manoperelor practice, 

dar şi prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare al medicului în interacţiune cu pacientul. 

Disciplina „Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul” studiază principalele aspecte ale comunicării 

medic-pacient, relevând importanţa acesteia în cadrul relaţiei dintre pacient şi medic, educarea și aplicarea 

abilităților de comunicare al personalului medical în interacțiunea cu pacientul.  

Cunoaşterea structurii comunicării medic-pacient este importantă, deoarece reflectă efectul 

expunerii profesionale, oferind posibilitatea remedierii prin măsuri precoce medicale. Comunicarea se 

învaţă şi poate avea un rol foarte important în înţelegerea suferinţei pacientului, în stabilirea corectă al 

diagnosticului şi al tratamentului si, bineînţeles, în vindecarea lui. 

Îngrijirea bolnavilor prevede organizarea unui complex de măsuri de ordin general, indiferent de 

boala de care suferă ei, precum şi a unor măsuri speciale și însuşirea anumitor manopere practice vizavi 

de îngrijirea pacienților. 

Disciplina „Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul” are menirea să ajute viitorii medici să cunoască 

structurii comunicării medic-pacient, și însuşirea anumitor manopere practice vizavi de îngrijirea 

pacienților. 

• Misiunea curriculumului (scopul)  în formarea profesională 

a oferi suportul teoretic şi practic şi a cultiva aptitudinile, deprinderile şi atitudinile indispensabile 

prin chintesența comunicării medic-pacient și dezvoltarea abilităților practice și însuşirii metodelor 

de comunicare între personalul medical cu pacienţii şi de îngrijire al bolnavilor.   

• Limbile de predare a disciplinei: română, rusă, engleză. 

• Beneficiari: studenții anului II, facultatea de Medicină 1, studenții anului II, facultatea de 

Medicină 2, specialitatea Medicină. 

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI  

Codul disciplinei S.04.O.034 

Denumirea disciplinei „Comunicarea şi îngrijirea cu pacientul” 

Responsabil (i) de disciplină Dr.hab.șt.med., profesor universitar Nicolae Bodrug 

Dr. șt. med., conferențiar universitar Doina Barba 

Dr. șt. med., asistent universitar Natalia Antonova 

Anul  II Semestrul IV 

Numărul de ore total, inclusiv: 60 

Curs 6 Lucrări practice 14 

Seminare 14 Lucrul individual 26 

Stagiu clinic total ore - 

Forma de evaluare CD Numărul de credite 2 

 

OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI  

✓ la nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

 

• să cunoască fundamentele conceptuale ale deontologiei şi eticii medicale 

• să cunoască abilităților de comunicare a personalului medical în interacțiunea cu pacientul 

• să cunoască principiile alimentaţiei bolnavului şi principiile dietei medicale 
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• să obțină cunoştinţe în însuşirea metodelor verbale, non-verbale, în scris de comunicare cu pacientul 

şi rudele lui 

• să perfecteze gândirea clinică, iscusinţa de a analiza şi a sistematiza 

• să dezvolte abilităţile de comunicare al personalului medical cu pacientul privind efectuarea unor 

manevre medicale  

• să obțină cunoştinţe în însuşirea anumitor manopere practice vizavi de îngrijirea pacienților 

• să obțină cunoştinţe  în igiena personală al pacientului imobilizat 

• să obțină cunoştinţe în utilizarea unor dispozitive speciale medicale (oxigenoterapia, asamblarea 

seringelor, pregătirea sistemului de perfuzii, clisterului evacuator) 

• să obțină cunoştinţe în însuşirea abilităților practice vizavi de mobilizarea şi poziţionarea pacientului 

în pat. 

 

✓ la nivel de aplicare: 

• să aplice cunoştinţele teoretice în practica activităţii profesionale şi sociale 

• să aplice cunoştinţele în domeniul deontologiei şi eticii medicale 

• să aplice cunoştinţele şi deprinderile practice de comunicare interpersonală în interacţiunea cu 

pacienţii 

• să aplice tehnicile de comunicare eficientă medic–pacient pe parcursul examenului medical 

• să utilizezea cunoştinţele și deprinderile practice în însuşirea anumitor manopere practice vizavi de 

îngrijirea pacienților 

• să utilizezea cunoştinţele acumulate în cadrul procesului de studiu, prin consolidarea, îmbogăţirea 

şi implementarea în practica clinică.  

✓ la nivel de integrare: 

• să fie capabil de aplicare a tehnicilor de comunicare medic–pacient în timpul examenului medical  

• să fie competent să implementeze principiul activităţii integrate (învăţământ-asistenţa medicală-

cercetare ştiinţifică 

• sa posede abilităţi de implementare şi integrare a cunoştinţelor disciplinei -Îngrijirea şi comunicarea 

cu pacientul în practica medicală; 

• sa fie apt de a evalua şi autoevalua obiectiv cunoştintele în domeniu; 

• să aprecieze importanţa cunoştinţelor vizavi de comunicarea personalului medical cu pacient, cu 

implementarea în practică a cunoştinţelor în contextul Medicinii interne şi integrării cu disciplinele 

conexe medicale. 

 

III.  CONDIŢIONĂRI ŞI EXIGENŢE PREALABILE  

Studentul anului II necesită următoarele: 

Cunoștințe fundamentale din Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul  

• cunoașterea limbii de predare; 

• Cunoștințe fundamentale din Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul  

• competențe digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor electronice și 

prezentărilor); 

• abilitatea de comunicare și lucru în echipă;  

• calități – toleranță, compasiune, autonomie. 
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IV. TEMATICA  ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR  

Cursuri (prelegeri), lucrări practice/ lucrări de laborator/seminare și lucru individual 

Nr ТЕМА 
Numărul de ore 

Prelegeri LP/S 
Lucru 

individual 

1.  Etică şi deontologie medicală.  2 2 2 

2.  

Comunicarea în medicină ca fundament al relației medic-pacient. 

Aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă medic-pacient în timpul 

examenului medical. 

Tipuri de comunicare: comunicare verbală; comunicare nonverbală. Tehnici 

şi strategii de comunicare frecvent utilizate în practica medicală. 

Tehnici adecvate şi neadecvate de comunicare în medicină. 

Etapele dialogului medic-pacient. 

Categorii de comunicare identificate de medici. 

2 2 2 

3.  

Statutul şi rolul de medic. Personalitatea pacientului. 

Reguli de bună practică medicală privind informarea pacientului: 

Acordul pacientului informat. 

Dreptul pacientului la informația medicală. 

Principiile asigurării confidențialtății informațiilor și vieții private a 

pacientului. 

2 2 2 

4.  

Însuşirea aplicării principiilor asepticei şi antisepticei.  

Soluţii dezinfectante. 

Spălarea medicală a mâinilor cu săpun şi apă. 

Spălarea medicală a mâinilor cu soluţii alcoolice dezinfectante. 

Îmbrăcarea mănuşilor sterile. 

Îmbrăcarea halatului steril. 

 2 2 

5.  

Însuşirea documentaţiei medicale.  

Regulile termometriei şi complectării foaei de temperatură. 

Măsurarea temperaturii corpului. 

 2 2 

6.  

Însuşirea  îngrijirii pacienților cu evaluarea parametrilor vitali. Manopere 

practice. 

Monitorizarea parametrilor vitali: TA, PS, SaO2.  

Măsurarea  tensiunii arteriale conform metodei  Korotkoff. 

Palparea pulsului periferic la  a. radială. 

Pulsoximetria. 

 2 2 

7.  

Evaluarea în Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală a 

corectitudinii spălării medicale a mâinilor și comunicării cu pacientul în 

timpul termometriei, măsurării TA, PS, SaO2. 

 2 2 

8

8 

8 

Însuşirea abilităților practice a igienei personale al pacientului imobilizat. 

Igiena ochilor. 

Igiena urechilor. 

Igiena nasului. 

Igiena cavităţii bucale. 

Îngrijirea părului. 

Spălarea pacientului în duş, cadă.  

Toaleta pacientului imobilizat, adinamic 

 2 2 

9 
Însuşirea  abilităților practice în procesul schimbării lengeriei de corp în 

cazul pacientului imobilizat.  
 2 2 
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Nr ТЕМА 
Numărul de ore 

Prelegeri LP/S 
Lucru 

individual 

Metodologia schimbării lengeriei de pat. 

Profilaxia escariilor. Îngrijirea bolnavului cu escarii prezente. 

10 
Alimentaţia bolnavului grav în pat. 

 Dietele medicale. 
 2 2 

11 

Însuşirea poziţionării medicale a pacientului în pat.  

Mobilizarea pacientului.  

Regulile de poziţionare şi schimbare a poziţiei pacientului în stare gravă. 

Poziţia medicală de ortopnee a pacientului la nivelul patului. 

Poziţia medicală de decubit dorsal susţinut a pacientului la nivelul patului. 

Poziţia medicală de decubit ventral susţinut a pacientului la nivelul patului. 

Poziţia medicală de decubit lateral susţinut a pacientului la nivelul patului. 

Poziţia medicală de semidecubit ventral susţinut a pacientului la nivelul 

patului. 

Asistarea pacientului pentru poziţionarea sa la marginea patului şi în 

deplasarea sa în salon. 

 2 2 

12 

Însuşirea poziţiei medicale semişezândă (Fowler) susţinută  al pacientului la 

nivelel patului. 

Transportarea pacientului. Transferul pacientului din pat în scaun cu rotile şi 

vice-versa.  

Transportarea în scaun cu rotile.  

Transferul pacientului din pat pe brancardă. Transportarea pe brancardă. 

 2 2 

13 

Tehnica asamblării seringilor: pentru injecţii subcutane, intramusculare, 

intravenoase; pregatirea sistemului de perfuzii. 

 

 2 1 

14 
Însuşirea  abilităților practice în procesul oxigenoterapiei.  

Însuşirea administrării pe canulă nazală, masca cu oxigen. 
 2 1 

 6 28 26 

Total  60 

 

V. REFERINȚĂ ȘI UNITĂȚI DE CONȚINUT 

Obiective Unități de conținut 

Tema (capitolul)  1. Elemente de comunicare între personalul medical şi pacient 

 

• să definească conceptele fundamentale ale comunicării: 

verbală cu pacientul, comunicarea non-verbală, reacţia 

emoţională adecvată. 

• să cunoască noţiuni despre planul intervievării medicale 

a pacientului 

• să cunoască particularitățile iniţierei discuţiei cu 

pacientul (evaluarea rapidă a prezenţei funcţiilor vitale: 

prezenţa stării de conştiinţă, mişcări, vorbire, respiraţii; 

prezentarea personală a lucrătorului medical; 

identificarea pacientului; rolul psihologic al spălării 

medicale a mâinilor).  

Conceptele fundamentale ale 

comunicării  în medicină. 

Conceptul comunicării verbală cu 

pacientul, comunicării non-verbale, 

comunicării paraverbale 

 

Noţiuni despre planul general de 

examinare a unui pacient 

 

Conceptul de iniţiere a discuţiei cu 

pacientul 
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Obiective Unități de conținut 

• sa aplice abiliăți de comunicare cu pacientul „dificil” 

(impactul factorilor psihologici, sociali, culturali asupra 

tabloului clinic şi a evoluţiei bolii; anxietatea legată de 

boală; dependenţa de alcool şi droguri; violenţa în 

familie).  

• să aplice abilități de comunicarea în efectuarea unei 

manevre medicale: deschiderea comunicării, 

intervievarea pacientului, ascultarea empatică, 

aserţiunea, explicaţia, consilierea, convingerea, 

încheierea comunicării. 

• să aplice cunoștințele acumulate la alte discipline. 

 

Noţiuni despre planul intervievării 

medicale a pacientului 

 

Iniţierea discuţiei cu pacientul 

 

Comunicarea cu pacientul „dificil” 

 

Comunicarea cu familia şi rudele 

pacientului. 

Comunicarea în efectuarea unei 

manevre medicale 

Tema (capitolul)   2. Îngrijirea pacienţilor.  

Metodele de monitorizare a unui pacient în serviciul clinic: 

• să definească principiile asepticei şi antisepticei  

• să cunoască etapele de măsurare non-invazivă a 

tensiunii arteriale;  

• să aprecieze pulsul la artera radială; măsurarea 

temperaturii corpului; pulsoximetria 

• să demonstreze abilități de apreciere a pulsului la artera 

radială 

• să demonstreze abilități de apreciere pulsoximetriei 

• să demonstreze abilități de măsurare a temperaturii 

corpului 

• să demonstreze abilități de spălare medicală a 

mâinilor cu săpun şi apă 

• să integreze cunoștințele despre metodele de 

monitorizare a semnelor vitale a unui pacient în 

domeniul medical. 

Noţiuni despre principiile asepticei şi 

antisepticei 

Noţiuni despre etapele de măsurare non-

invazivă a tensiunii arteriale 

Analiza tehnicii de măsurare non-

invazivă a tensiunii arteriale  

Abilități de apreciere a pulsului la artera 

radială 

Abilități de apreciere pulsoximetriei 

Abilități de măsurare a temperaturii 

corpului 

 

 

 

Tema (capitolul)   3. Metodele de poziţionare medicală a pacientului 

• să definească metodele de poziţionare medicală a 

pacientului 

•  să cunoască principalele strategii de asistare a 

pacientului pentru poziţionarea sa la marginea patului şi 

în deplasarea sa în salon 

• sa demonstreze capacități de asistarea pacientului pentru 

poziţia medicală semişezândă (Fowler) susţinută a 

pacientului la nivelul patului 

•  să aplice cunoștințele dobândite pentru poziţia medicală 

de decubit ventral susţinut a pacientului la nivelul 

patului 

• să demonstreze abilități de asistare a pacientului pentru  

poziţia medicală de decubit lateral susţinut a pacientului 

la nivelul patului 

• să aplice cunoștințele dobândite pentru asistarea 

bolnavului în poziţia medicală de semidecubit ventral 

Noţiuni despre poziţionarea medicală a 

pacientului 

Analiza tehnicii de poziţionare 

abolnavului grav la marginea patului şi în 

deplasarea sa în salon 

Abilități de demonstrație a capacității de 

asistare a pacientului pentru poziţia 

medicală semişezândă (Fowler) susţinută 

a pacientului la nivelul patului 

Abilități de asistare a pacientului pentru  

poziţia medicală de decubit lateral 

susţinut a pacientului la nivelul patului 

Conceptul de asistare a bolnavului în 

poziţia medicală de semidecubit ventral 

susţinut a pacientului la nivelul patului 

pacientului pentru poziţionarea 
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Obiective Unități de conținut 

susţinut a pacientului la nivelul patului pacientului 

pentru poziţionarea 

Tema (capitolul)   4. Metodele de efectuare a igienei personale a pacientului 

• Să definească conceptele și metodele de efectuare a 

igienei personale a pacientului 

• să cunoască igiena ochilor, urechilor şi a cavităţii 

bucale; igiena pielii 

• să aplice cunoștințele principiilor de prevenire a 

escarelor 

• să integreze abilități în igiena cateterului vezical; 

îngrijirea stomelor 

• sa demonstreze abilități în îngrijirea şi igiena perineului 

şi a organelor genitale. 

 

 

Noţiuni despre metodele de efectuare a 

igienei personale a pacientului 

Analiza tehnicii de igiena ochilor, 

urechilor şi a cavităţii bucale; igiena 

pielii 

Abilități de demonstrație a cunoștințelor 

principiilor de prevenire a escarelor 

Abilități de asistare a pacientului în 

igiena cateterului vezical; îngrijirea 

stomelor 

Aplicații practice în îngrijirea şi igiena 

perineului şi a organelor genitale. 

Tema (capitolul)  5.  Metodele de efectuarea unor manipulaţii medicale: oxigenoterapia pe canulă 

nazală; efectuarea clisterului evacuator. 

• Să definească metodele de efectuare ale unor 

manipulaţii medicale a pacientului 

• să cunoască efectuarea manipulaţiei medicale: 

oxigenoterapia pe canulă nazală 

 să aplice cunoștințele principiilor efectuării clisterului 

evacuator 

• să demonstreze abilități în efectuarea unor manipulaţii 

medicale: oxigenoterapia pe canulă nazală; efectuarea 

clisterului evacuator.  

Noţiuni despre metodele de efectuarea  

unor manipulaţii medicale: 

oxigenoterapia pe canulă nazală; 

efectuarea clisterului evacuator 

Aplicații practice în efectuarea 

clisterului evacuator 

Analiza tehnicii de oxigenoterapie pe 

canulă nazală 

 

 

VI. COMPETENŢE PROFESIONALE (SPECIFICE (CS) ȘI TRANSVERSALE (CT)) ŞI 

FINALITĂŢI DE STUDIU 

✓ Competențe profesionale (specifice) (CS) 

• CP1.  Cunoașterea temeinică, înțelegerea și operarea cu cunoștințele teoretice și metodele practice 

de bază ale îngrijirii şi comunicării cu pacientul. 

• CP 2. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific medical;  

• CP 3. Cunoașterea temeinică și aplicarea în practică a cunoștințelor conceptelor fundamentale ale 

comunicării: verbală cu pacientul, comunicarea non-verbală, paraverbală în vederea asigurării 

complianței terapeutice. 

• CP4. Efectuarea diverselor manopere practice şi procedee pentru realizarea activităţilor 

profesionale specifice specialităţii medicină pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale; 

• CP 4. Explicarea și interpretarea manoperelor practice a semnelor vitale la pacienți 

• CP 4. Posedarea la nivel profesional a metodelor de efectuarea unor manipulaţii medicale.  

 

VII.  COMPETENȚELE TRANSVERSAL(CT) 

✓ CT1 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile 

față de domeniul științific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial 

în situații specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională; 

✓ CT2. Asigurarea desfășurării eficiente și implicarea eficace în activitățile organizate în echipă 
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✓ CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 

tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 

✓ CT4. Abilitatea de interacțiune socială, activitatea în grup cu diferite roluri. 

✓ CT6. Dezvoltarea diferitor tehnici de a învățare. 

✓ FINALITĂȚILE DISCIPLINEI  

La finalizarea studierii unității de curs studentul va fi capabil: 

• Să cunoască particularitățile fundamentale ale conceptelor comunicării: verbale cu pacientul, 

comunicării non-verbală, paraverbală în vederea asigurării complianței terapeutice. 

• Să aplice tehnicile de comunicare eficientă medic-pacient în timpul examenului medical. 

• să fie competent și să aplice cunoştiţele şi deprinderile practice în îngrijirea pacienților cu 

evaluarea parametrilor vitali și monitorizarea parametrilor vitali: tensiunii arteriale, pulsului, 

pulsoximetriei.  

• să cunoască regulile de poziţionare şi schimbare a poziţiei pacientului în stare gravă. 

• să fie capabil să aplice cunoştiţele şi deprinderile practice în metodele de efectuarea unor 

manipulaţii medicale: oxigenoterapia pe canulă nazală; efectuarea clisterului evacuator. 

• să fie competent să utilizezea cunoştinţele acumulate în cadrul procesului de studiu, prin 

consolidarea, îmbogăţirea şi implementarea în practica clinică.  

• să fie competent să utilizeze critic și cu încredere informațiile științifice obținute utilizând noile 

tehnologii informaționale și de comunicare. 

• să posede comunicarea verbală şi non-verbală cu un pacient standardizat, (respectiv – şi cu 

 un pacient real), demonstrând reacţie emoţională adecvată 

• să posede iniţierea discuţiei cu pacientul 

• să identifice şi să evalueze comunicarea în efectuarea unei manevre medicale. 

• să explice modalităţile de comunicare cu un pacient standardizat „dificil”; 

• să posede comunicarea cu familia şi rudele pacientului 

• să posede metodologia spălării medicale a mâinilor cu apă şi săpun, dar şi cu soluţii alcoolice; 

metodologia îmbrăcării mănuşilor sterile şi a unui halat steril 

• să posede metodele de monitorizare a funcțiilor vitale a unui pacient în serviciul  

clinic 

• să posede metodele de poziţionare medicală a pacientului, la nivelul patului 

• să fie capabil să posede metodele de efectuare a igienei personale a pacientului 

• pregătirea sistemului de perfuzii. 

 

VIII.   LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI 

Nr. 

Produsul 

preconiz

at 

Strategii de realizare Criterii de evaluare 
Termen de 

realizare 

1. 

Lucrul 

cu 

sursele 

informa

ționale 

Lucrul sistematic în 

biblioteca și mediateca.  

Explorarea surselor 

electronice actuale referitor 

la tema pusă în discuție  

1. Calitatea raționamentului clinic  

format, gândirea logică, flexibilitatea. 

Capacitatea de a extrage esențialul; 

abilități interpretative; 

2. Calitatea sistematizării materialului 

informațional obținut prin activitate 

proprie. 

Pe parcursul 

semestrului 

2. Referat 

Analiza surselor relevante 

bibliografice la tema 

referatului. 

Analiza, sistematizarea și 

1. Calitatea sistematizării și analizei 

materialului informațional obținut prin 

activitate proprie. 

2. Concordanța informației cu tema 

Pe parcursul 

semestrului 
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sinteza informației la tema 

propusă. 

Alcătuirea referatului în 

conformitate cu cerințele în 

vigoare si prezentarea lui. 

propusă 

4 

Aplicare

a 

diferitor 

tehnici 

de 

învățare 

 

Volumul de muncă, gradul de 

pătrundere în esența diferitor subiecte, 

deprinderi practice, creativitate, 

demonstrarea, formarea atitudinii 

personale 

Pe parcursul 

semestrului 

 

 

 

 

IX. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

• Metode de predare și învățare utilizate 

Prelegerea interactivă, lecția practică, expunerea, conversația euristică, problematizarea, 

brainstorming, lucrul în grup, studiul individual, dezbaterea, simularea, ascultarea interactivă, Instruire 

virtuală/simulare.  

Deasemenea la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală se aplică Instruire 

virtuală/simulare în dezvoltarea abilității deprinderilor practice de bază în însuşirea metodelor de 

comunicare între personalul medical cu pacienţii şi de îngrijire al bolnavilor, prin:  

• metoa de simulare de fidelitate înaltă, 

•  metoda pacientului standardizat, simulatoare pentru instruirea deprinderilor practice de 

bază, soft-urilor educaţionale, etc.): metodele pacientului standardizat şi a simulatoarelor 

(mulajelor) pentru deprinderile practice de bază. 

a) pacienţi standardizaţi, instruiţi să simuleze diferite patologii din serviciul clinic şi diverse atitudini 

faţă de procesul de comunicare cu personalul medical. 

 

• Metode de învățare recomandate 

▪ Observația  

▪ Analiza  

▪ Comparația  

▪ Modelarea  

▪ Metoa de simulare de fidelitate înaltă. 

• Strategii/tehnologii didactice aplicate (specifice disciplinei); 

„Brainstorming”, „Masa rotunda”; „Interviul de grup”; „Studiul de caz”; „Controversa creativa”; 

„Tehnica focus-grup”.  

• Metode de evaluare  (inclusiv cu indicarea modalității de calcul a notei finale). 

✓ Curentă: control frontal sau/și individual prin  

•  aplicarea testelor docimologice,  

•  analiza studiilor de caz 

•  realizarea unor jocuri de rol la subiectele discutate. 

•  lucrări de control 

• evaluarea deprinderilor practice de bază, soft-urilor educaţionale: metodele pacientului 

standardizat 

✓ Finală: colocviu diferențial 

 

Nota finală se va alcătui din nota medie  (cota parte 0.3), lucru individual (cota parte 0.2), proba 

test final (cota parte 0.3), colocvium diferențial (cota parte 0,2). 
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Modalitatea de rotunjire a notelor finale 

Suma ponderată a notelor de la 

evaluările curente și examinarea finală 
Nota finală 

Echivalent 

ECTS 

1,00-3,00 2 F 

3,01-4,99 4 FX 

5,00  5  

E 5,01-5,50  5,5  

5,51-6,0  6  

6,01-6,50  6,5  
D 

6,51-7,00  7  

7,01-7,50  7,5  
C 

7,51-8,00  8  

8,01-8,50  8,5  
B 

8,51-8,00  9  

9,01-9,50  9,5  
A 

9,51-10,0  10  

 

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” și se echivalează cu 

calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susțineri repetate ale examenului nepromovat. 

 

X. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ: 

 

1. Cerneţchi O. Ghid de manopere practice.Volumul I. Pentru studenţii anilor I şi II, facultatea 

Medicină nr.1. 2013. 

2. Spinei Angela. Comunicare şi comportament. Chişinău. Medicina, 2010. 

3. Pașca Maria Dorina. Comunicarea în relația medic pacient. Târgu-Mureş: University Press, 2012.  

4. Kristel K.H. Îngrijirea bolnavului, Ed. All, Bucureşti, 2010. 

5. Mózes C. Tehnica îngrijirii bolnavului. Ed. Medicală, Bucureşti, 2010. 

6. Caraven R.F., Hirnle C.J. Fundamentals of Nursing - Human Health and Function, J.B. Lippincott. 

Comp., 2010. 

7. Jamieson E.M., McCall J.M., Blythe R. Guidelines for Clinical Nursing Practices, Churchill 

Livingstone, 2009. 

8. Gramma Rodica, Paladi Adriana. Behavioral Sciences. Compendium. Didactic material for 

medical students. Chişinău. Medicina, 2011. 

9. Почепцов Г. Теории коммуникации. Москва. Ваклер, 2012 
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