Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
INGINERIE MEDICALĂ
Domeniul fundamental: Științe inginerești
Contact:
Domeniul de licență: Științe inginerești aplicate
admitere-dpm@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Design de Produs și Mediu
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240 ECTS
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Coordonator program de studii: Prof.univ.dr.ing. Ileana-Constanța ROŞCA, ilcrosca@unitbv.ro
Competențe și abilități dobândite:
 Concepția, construcția și gestiunea protezelor și ortezelor;
 Proiectarea, construcția, mentenanța și asigurarea fiabilității aparatelor și sistemelor
medicale de asigurare, investigare, recuperare și intervenție;
 Formarea capacității de gestiune a sistemelor de inginerie medicală și a deprinderilor de
acțiune într-un context social pentru promovarea și exploatarea sistemelor biomedicale;
 Proiectarea și dezvoltarea de strategii pentru luarea deciziilor bazate pe sisteme expert și
inteligență artificială, precum sisteme de asistare a persoanelor cu patologii severe, pentru
monitorizarea pacienților în chirurgie și terapie intensivă sau chiar monitorizarea persoanelor
sănătoase în medii agresive asupra sănătății.
Scurtă descriere a programului de studii:
 Programul de studii Inginerie medicală creează un corp ingineresc, ce prin preluarea de
cunoștințe medicale în cadrul formării va fi capabil să întrețină echipamentele medicale, să le
crească fiabilitatea, să creeze altele noi, să le îmbunătățească performanțele tehnice și software. În
paralel, absolvenții vor fi capabili să creeze programe specializate pentru sistemele expert, achiziții
de date, diagnoză asistată, prelucrări de imagini și recunoașterea formelor.
 Dezvoltarea științelor inginerești aplicate a adus în prim plan sistemele de medicale de
calitate pentru prevenție și asistență. Programul de studiu se aliniază pe plan național la cele
mai noi orientări din domeniu și este perfect compatibil cu aria de formare specifică la nivel
internațional.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenții acestei specializări vor avea competențele necesare pentru a lucra ca inginer
biomedical în sectorul spitalicesc public sau privat, inginer în cercetare și dezvoltare, inginer de
producție, inginer în domenii aplicative, inginer în societăți de întreținere a instrumentarului
medical și biologic și inginer pentru managementul instituțiilor sanitare.

