Informații de interes pentru viitorii rezidenți
Prezentăm extrase din CURRICULUM DE PREGĂTIRE
al specialităților nou introduse
SPECIALITATEA

MEDICINĂ DE LABORATOR
(BIOCHIMIE, HEMATOLOGIE, IMUNOLOGIE)
Specializarea în specialitatea Medicină de Laborator se realizează prin studiul următoarelor
discipline medicale: Biochimie, Hematologie, Genetică, Biologie moleculară, Imunologie (dedicate
bolilor netransmisibile) , la care se adaugă studiul într-o serie de domenii necesare pentru o formare
profesională completă (management, biosiguranţă, calitate, notiuni elementare de microbiologie si
epidemiologie etc.).
Activitatea se desfășoară in laboratoare sau compartimente de biochimie/hematologie si de
imunologie/diagnostic molecular, altele decât cele dedicate diagnosticului bolilor infecțioase
DURATA STAGIILOR – 4 ANI ( 48 LUNI )
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri)
pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de
ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind
dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă,
făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor
fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare,
participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
SPECIALITATEA

MICROBIOLOGIE MEDICALA
MICROBIOLOGIA MEDICALĂ se ocupă cu studiul microorganismelor implicate în patologia

umană şi interacțiunile dintre om şi aceste microorganism. Diagnosticul microbiologic,
participarea la monitorizarea evoluției clinice ale bolilor infecțioase si la activitățile de
supraveghere si control a infecțiilor constituie principalele domenii de activitate ale
Microbiologiei Medicale.
Specializarea în specialitatea Microbiologie Medicala se realizează prin studiul următoarelor
discipline medicale: Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie, Micologie, Imunologie si Biologie
moleculara dedicate diagnosticului microbiologic al bolilor infecțioase, la care se adaugă studiul întro serie de domenii necesare pentru o formare profesională completă (management, biosiguranţă,
calitate, igiena, noțiuni elementare de biochimie si hematologie etc). De asemenea medicul rezident
in Microbiologie medicala desfășoară stagiu clinic de boli infectioase si de epidemiologie si control al
infecțiilor.

Acest document stabileste curicula de pregatire de specialitate care acopera baza stiintifica a
microbiologiei medicale, dar si a aspectelor aplicative, printre acestea bolile infectioase si controlul
bolilor transmisibile.
Activitatea se desfășoară in laboratoare sau compartimente de microbiologie si de
imunologie/diagnostic molecular, dedicate diagnosticului bolilor infecțioase.
DURATA PREGĂTIRII – 4 ANI (48 LUNI)
Curriculum-ul prevede un număr de 400 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri)
pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de
ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU) 1 credit = 25 ore de
instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind
dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă
(formativă), făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor
fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare,
participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.

SPECIALITATI PEDIATRICE
Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății a propus modificarea structurii specializării în
Pediatrie care să se desfășoare pe două paliere majore:
•
•

un trunchi comun de pregătire cu durata de trei ani, conținând module conexe pediatriei
un trunchi de pregătire specială cu durata de doi ani, pentru specialitățile nou introduse în
nomenclatorul specialităților medicale și care au în total durata de pregătire de cinci ani,
după cum urmează:
• cardiologie pediatrică,
• gastroenterologie pediatrică,
• nefrologie pediatrică,
• oncologie-hematologie pediatrică
• pneumologie pediatrică

Pregătirea în rezidențiat va începe cu trei ani stagiu de bază de pediatrie în clinicile de profil,
urmată de cei doi ani de pregătire conform specialităților mai sus menționate.
SPECIALITATEA

PEDODONTIE
Pedodonția, specialitate nou introdusă în nomenclatorul specialităților medicale, medicodentare și farmaceutice umane, cu durata de pregătire de 3 ani, este specialitatea care asigură
sănătatea orală a copiilor și a adolescenților, inclusiv a celor cu nevoi speciale, prin mijloace preventive
și curative.
Pregătirea medicilor dentiști în specialitatea Pedodonție se va desfășura în cadrul unităților de
învățământ superior acreditate de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice pentru pregătirea medicilor rezidenți.

