Competenţe profesionale şi transversale pentru modulul de master “Sisteme
Informatice în Medicină”
Competenţe profesionale
Se pot imparti la randul lor in competente generale si competente specifice.
Competente generale,
Absolventii acestui program de Master SIM vor dobandi competente generale printr-o pregatire
aprofundata in domeniul tehnologiilor informatice de conducere a proceselor si structurilor discrete
complexe, cu dezvoltare sistematica de aplicatii software destinate optimizarii sistemului de sanatate din
Romania.
De asemenea, sunt favorizate, capacitatea de a lucra în echipa, punerea în valoare a propriilor
cunoştinţe şi abilităţi, dezvoltarea personalităţii, prezentare, negociere, managementul echipei,
competente sociale, competente comunicationale; capacitatea de a inova şi de a perfecţiona soluţii de
mare performanţă; capacitatea de analiză şi rezolvare a unor probleme; capacitatea de a proiecta şi evalua
sisteme complexe de servicii; capacitatea de a desfăşura o activitate de cercetare fundamentală şi
aplicativă; capacitatea de a sintetiza si de a elabora studii complexe.
Competenţe specifice.
Competentele specifice deriva din competentele geneale definite anterior. Noul program de
master compementar “Sisteme Informatice în Medicină” ramane in esenta un program de educare in
care absolventii vor fi pregatiti sa conceapa, proiecteze, implementeze si sa exploateze sisteme
ininformatice complexe cu valoare mare adaugata.
Astfel, plecand de la competentele generale definite anterior, vor fi asigurate un set de
competente specifice, prin intermediul a trei module (pachete) de discipline:
CS1: TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE SI PRODUSE SOFTWARE DESTINATE ASIGURARII SUPORTULUI
LOGISTIC PENTRU ARHITECTURI DE SITEME INFORMATICE IN MEDICNA
Disciplinele implicate in acest modul sunt:
Echipamente complexe de investigatie in sisteme informatice in medicina
Senzori si instrumentatie de masura in sisteme informatice in medicina
Sisteme multi-agent inteligente pentru asistenta ambientala
HPC (High Performance Computing) in sisteme informatice in medicina
Informatizarea laboratoarelor de analize medicale
iar competentele capatate sunt specifice domeniilor Achizitia si prelucrarea primara a datelor, Transmisia
datelor si retele de comunicatie, Inteligenta Artificiala Aplicata, Sisteme Multi-Agent, Toleranta la defect
si inalta disponibilitate., Baze de Date Distribuite si de Cunostinte pentru Productie.
CS2: DEZVOLTARE SISTEMATICA A APLICATIILOR SOFTWARE SI FUNDAMENTELE SISTEMELOR DE
SERVICII
Disciplinele implicate in acest modul sunt:
Bazele stiintei serviciilor
Modelarea fluxurilor de date si retele de calcul
Prelucrari Complexe in Imagistica medicala
Sisteme expert
Dosarul electronic al pacientului
iar competentele capatate sunt specifice domeniilor Stiinta serviciilor, Modelarea proceselor discrete,
Baze de Date Distribuite si de Cunostinte, Modelarea Fluxurilor de Date, Arhitecturi Orientate pe Servicii.
CS2: MANGEMENTUL SISTEMELOR DE SANATATE
Disciplinele implicate in acest modul sunt:

E-health
Standarde pentru transmiterea informatiei in sisteme informatice in medicina
Managementul si Marketingul Serviciilor de sănătate
Sisteme informatice pentru asigurari de sanatate
Telemedicina si gestiunea bolilor cronice.
iar competentele specifice capatate sunt: Integrarea in sisteme informatice a tehnicilor moderne de
diagnostic imagistic, clasificare a inregistrarilor medicale (text si imagine), cautare in baze largi de date,
transmisie de date in retele cu comunicatie fara fir, analiza economica a pietii, a cererii si a ofertei de
servicii de sanatate.

Competenţe transversale
CT.1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii, pentru a asigura
reputaţia profesiei.
CT.2. Preluarea diferitelor roluri în echipe de proiect şi descrierea clară şi concisă,
verbală şi în scris, în limba română şi una internaţională, a rezultatelor domeniilor de
activitate.
CT.3. Demonstrarea spiritului de creativitate, iniţiativă şi acţiune, pentru actualizarea
cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură organizaţională.
Competentele transversale sunt furnizate prin intermediul disciplinelor de studiu cu caracter
complementar, cele mai importante fiind eHealth si Managementul si Marketingul Serviciilor de sănătate..
Acest tip de cunostinte si competente vor fi asigurate prin realizarea unor activitati corelate de:
instruire teoretica si practica intensiva, cercetare-dezvoltare si stagii de practica in spitale si laboratoare
de analize medicale, cu finalitate in lucrari de dizertatie care abordeaza probleme concrete de
informatizare a sistemelor si serviciilor de sanatate..
Optiunile de angajare pentru absolventii programului de Master complementar “Sisteme
Informatice în Medicină”, prin prisma competentelor generale si specifice care vor fi asigurate sunt
urmatoarele:

consultant pentru sisteme informatice;

arhitect sisteme TIC pentru servicii (analiza cerintelor si proiectarea sistematica a
aplicatiilor hardware / software);

expert operatii pentru servicii (managementul serviciilor);

analist procese tehnice (pentru sisteme complexe cu valoare adaugata);

expert management relatii cu clientii;

expert aparatura de investigatii medicale

consultant procese de afaceri (asigurari de sanatate);

proiectant servicii si manager de dezvoltare (dezvoltare strategica, aprovizionare si
servicii);
manager de unitate medicala (modelarea si integrarea serviciilor).

