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Misiunea programului 
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Misiunea în plan didactic  

Misiunea specializării „Inginerie Medicală” este de a forma specialiști cu o pregătire interdisciplinară, 

competitivi pe plan național și internațional, cu competenţe şi abilităţi specifice ingineriei medicale. 

Competenţele formative au în vedere aspectele cognitiv, practic-aplicativ precum şi de comunicare şi 

relaţionale, fiind structurate astfel: 

• cunoștințe generale specifice profesiei de inginer 

• modelarea sistemelor biologice și implementarea modelelor în investigarea medicală; 

• concepția, proiectarea, construcția, exploatarea și dezvoltarea echipamentelor medicale moderne; 

• expertiză, consultanţă tehnică și service pentru exploatarea și dezvoltarea echipamentelor medicale; 

• concepția, proiectarea, dezvoltarea și utilizarea aplicatiilor de informatică medicală; 

• achiziția și procesarea semnalelor și imaginilor biomedicale; 

• concepția, proiectarea, fabricația și testarea implanturilor dentare și ortopedice și a unor elemente de 

protezare și ortezare;   

• alegerea și utilizarea biomaterialelor pentru fabricarea dispozitivelor medicale; 

• tehnici de investigaţie clinică; 

• asigurarea calității dispozitivelor medicale, resposabilitatea calității și mentenanței aparaturii 

medicale; 

• implementarea aparaturii medicale moderne și managemetul unităților medicale. 

Prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ ale acestei interdisciplinare absolvenții vor acumula 

cunoştinţe care să le permită găsirea unui loc de muncă în spitale, industrie, cercetare sau medii academice. 

Misiunea în planul 
cercetării științifice 

Prin integrarea studenților în activitățile de cercetare ale cadrelor didactice implicate în procesul didactic, spe 

cializarea contribuie la formarea unor specialişti pentru cercetare în următoarele domenii: 

• biomecanica aparatului locomotor; 

• conceperea şi realizarea de implanturi şi elemente de protezare; 

• modelarea şi analiza numerică a stării de tensiune şi deformaţii din structurile osoase; 

• achiziţia şi procesarea imaginilor medicale; 

• cercetări interdisciplinare în domeniul Ingineriei medicale. 

Obiectivele programului de studii 

• Obiectivele principale sunt concentrate pe obținerea unor abilități generale, caracteristice profesiei de 

inginer, pe dezvoltarea cunoștințelor de bază pentru înțelegerea tehnicilor și proceselor din domeniul 

asigurării sănătății, dezvoltarea capacității de design și proiectare asistată, dezvoltarea de competențe 

pentru concepția, construcția și gestiunea aparatelor și echipamentelor medicale, pe formarea capacității 

de gestiune a sistemelor de inginerie medicală și a deprinderilor de acțiune într-un context social pentru 

promovarea și exploatarea sistemelor biomedicale. 

• Obiectivele specifice sunt bazate pe misiunile didactică și de cercetare ale specializării Inginerie medicală. 

 


