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Programul de studii de licență: Inginerie Medicală
Domeniul de licență: Științe inginerești aplicate
Informații generale
Cerințe: diplomă de bacalaureat și concurs de admitere pe baza de dosar
Durată: 4 ani (8 semestre); 240 ECTS1
Forma de învățământ: cu frecvență
Titlul profesional acordat: Inginer
Descrierea domeniului
Programul de studii Inginerie Medicală (IMD) oferă un cadru generos de educație universitară pentru
tinerii interesați de științele inginerești aplicate dar, în același timp, pentru care medicina este o
pasiune. Acesta funcționează în cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației a UMFST
„G.E.Palade” din Târgu Mureș cu începere din anul 2019. Programul este autorizat ARACIS cu o
capacitate de școlarizare de 60 de studenți/an.
Pachetul educațional este conceput în paradigma interfață medicină - om - tehnologie și oferă
absolvenților competențe pe cele două două domenii ale Ingineriei medicale (conform BMESBiomedical Enfineering Society) :
- Dispozitive medicale: Echipamente, materiale și tehnologii, inclusiv informatice, cu rol în
diagnosticul, investigarea, monitorizarea, tratamentul și reabilitarea pacienților.
- Inginerie clinică: Proiectarea, dezvoltarea, suportul și serviciile destinate dispozitivelor medicale și
operarea acestora în condiții de siguranță, conform standardelor.
Procesul educațional se desfășoară alături de cadre didactice cu competențe profesionale și științifice
recunoscute – ingineri, medici, informaticieni, farmaciști, folosind cele mai noi tehnologii de învățare,
metode inovative de predare și resurse digitale de informare.
Misiunea
 Crearea, dezvoltarea și perfecționarea unui program de studii de licență în sensul dobândirii de
competențe profesionale în domeniul Științelor inginerești aplicate, cu un nivel de calificare ridicat și
adecvat exercitării profesiei pe piața forței de muncă;
 Furnizarea de competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic,
terapie şi reabilitare, cat şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice.
 Pregătirea de specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă
tehnică în mediul medical (clinic sau de cercetare) şi în ingineria pentru aplicaţii medicale.
 Formarea un personal cu specializat în domeniul Ingineriei medicale, în general, având
competenţe specifice diferitelor domenii medicale și crearea de specialiști cu pregătire
calificată în întreţinerea echipamentelor medicale, îmbunătăţirea performanţelor și fiabilității,
dezvoltarea de noi aplicații hardware şi software specifice.
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Se acordă 4 ECTS suplimentare pentru Ed. fizică și sport și 10 ECTS pentru promovarea examenului de diplomă
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Obiective
 Absolvenții programului de studiu de licență Inginerie medicală sunt pregătiți pentru a concepe,
proiecta, exploata, monitoriza, întreține și depana produse, echipamente și sisteme medicale;
 Obiectivele și profilul de competențe dezvoltat sunt în concordanță cu nevoile identificate pe
piața muncii și cu cadrul național al calificărilor.
 Programul de studii Inginerie Medicală oferă studenților oportunitatea și garanția unei instruiri
de calitate, performante, prin parcurgerea și unor pachete de discipline din sfera tehnică și
medicală, majoritatea având caracter interdisciplinar și preponderent aplicativ.
Competențe și cunoștințe dobândite
Competenţe profesionale
 Utilizarea adecvata a fundamentelor teoretice ale științelor inginerești aplicate;
 Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare si gestiune a datelor;
 Modelarea sistemelor biologice/structurilor biomecanice și implementarea modelelor în
investigarea medicală;
 Conceperea, proiectarea, execuția și mentenanța dispozitivelor medicale;
 Operarea cu dispozitive medicale în condiții de securitate a pacientului și a personalului
medical;
 Proiectarea și construcția de dispozitive pentru suplinirea funcțiilor/asistarea persoanelor cu
dizabilități.
Competenţe transversale






Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuală, a
metodologiei de cetificare a produselor, a principiilor, normelor și valorilor codului de
etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și
responsabilă;
Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipa ți aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;
Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificare eficientă a resurselor și
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Discipline









Analiză matematică
Chimie
Fizică
Programarea calculatoarelor și limbaje
de programare
Noțiuni de medicină pentru ingineri
Matematici speciale
Informatică aplicată
Introducere în ingineria biomedicală










Algebră liniară, geometrie analitică și
diferențială
Grafică asistată de calculator
Introducere în ingineria electrică
CAD/CAM in construcția aparaturii
biomedicale
Electronică medicală
Statistică aplicată în ingineria medicală
Instrumentație virtuală
Echipamente electrice medicale
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Sisteme cu microprocesoare
Imagistică medicală
Rețele de calculatoare
Fiabilitatea echipamentelor medicale
Informatică medicală
Instalații electrice
Practică de domeniu
Aparate pentru testări de laborator
Aparatură pentru terapie intensivă
Inginerie clinică medicală
Instrumentar și dispozitive medicale
Compatibilitate electromagnetică
Ingineria biomaterialelor metalice
Procesarea semnalelor biologice și
fenomene bioelectrice
Tehnici de inteligență artificială cu
aplicații în medicină
Modelarea și simularea aplicată în
bioinginerie
Baze de date
Automatizarea echipamentelor
medicale
Implantologie și protetică dentară






















Evaluarea și certificarea aparaturii
medicale
Robotică medicală
Ingineria biomaterialelor
Proiectarea implanturilor
Metode numerice
Știința materialelor
Limbaje orientate pe obiecte
Electrotehnică
Electronică
Biofizică
Limba engleză
Educație fizica și sport
Măsurări și instrumentație
Biochimie
Biomecanică
Sisteme biologice
Rezistența materialelor
Etică și integritate academică
Practică de specialitate
Practică pentru proiectul de diplomă

Perspective ocupaționale
Presiunea tehnologică puternică în domeniul tehnologiilor medicale – digitalizare, robotizare,
automatizare – și potențialul înalt de angajare, susțin domeniul Inginerie medicală ca vector principal în
dinamica actuală a pieței serviciilor medicale.

Angajatori
 Companii de echipamente, dispozitive, servicii și tehnologii în domeniul medical
 Companii de promovare, distribuție și marketing dispozitive medicale
 Companii de evaluare, mentenață, service și certificare a echipamentelor medicale
 Unități medicale și spitalicești, laboratoare publice și private
 Companii IT specializate în dezvoltarea de tehnologii și aplicații software medicale
 Companii de fabricație avansată a componentelor medicale, biomateriale și bio- imprimare 3D.
 Companii și institute de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor inovative medicale
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Standarde ocupaționale
 Inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale (214939);
 Cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale (214938);
 Asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale (214940);
 Bioinginer medical (226904);
 Inginer clinic (226301).

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
str. Nicolae Iorga, nr. 1, 540088 Târgu Mureş, judeţul Mureş, România
Tel./Fax: +40 265 233212; E-mail: : decanat.inginerie@umfst.ro
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