
Asistentul medical generalist 

     Durata cursurilor pentru specializarea asistent medical generalist este de 3 ani. 

     Instruirea teoretică se desfăşoară la sediul Colegiului din Arad, strada Feleacului nr.1, în sălile 

de curs, laboratoarele de specialitate, în sălile de demonstraţii (nursing), în laboratorul de 

informatică şi biblioteca dotată cu cărţi de specialitate. 

     Instruirea practică se desfăşoară în cadrul secţiilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, 

la Centrul de ingrijire a persoanelor vârstnice Arad, pe baza contractelor încheiate cu acestea la 

începutul fiecărui an şcolar de către conducerea şcolii. În spital elevii sunt repartizaţi pe secţii, sunt 

îndrumaţi și supravegheați atât de profesorii de instruire practică/maiştri instructori, cât și de 

asistenții medicali-tutori de practică din cadrul spitalului. 

      Asistentul medical generalist este cel care: 

• Oferă îngrijiri medicale bolnavilor; 

• Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta şi activitatea fizică (observarea 

bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea şi înregistrarea progreselor etc); 

• Administrează tratamente și medicamente la indicaţiile medicilor; 

• Pregăteşte bolnavii pentru examinare; 

• Dezvoltă şi coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii şi infirmierii etc. 

    Asistentul medical generalist lucrează în: 

• Spitale 

• Policlinici 

• Dispensare locale 

• Cabinete medicale particulare 

• Cabinete medicale din cadrul instituţiilor de învăţământ, unităţi de producţie. 

       Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical generalist se 

vor parcurge 39 module, conform curriculumului aprobat prin OMEN nr.3499 din 29.03.2018. 

     Anul I de studiu are 42 de săptămâni , structurate în două semestre: 

Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic 

I 14 săptămâni 7 săptămâni 

II 14 săptămâni 7 săptămâni 

 

    În anul I se parcurg următoarele module: 

Modulul 1 Elemente de statistică și informatică medicală  

Modulul 2 Embriologie și genetică  

Modulul 3 Anatomia şi fiziologia omului 

Modulul 4 Microbiologie, virusologie, parazitologie  

Modulul 5 Biochimie 

Modulul 6 Psihologie generală și medicală  

Modulul 7 Sociologie și antropologie  

Modulul 8 Biofizică și imagistică medicală  

Modulul 9 Farmacologie 

Modulul 10 Leadership și comunicare profesională  

Modulul 11 Semiologie medicală 

Modulul 12 Educaţie pentru sănătate 

Modulul 13 Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor 

Modulul 14 Nursing general 1 

Modulul 15 Nursing general 2 

 



        Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre: 

 

 

 

   În anul II de studiu se parcurg modulele 16 - 24, astfel: 

Modulul 16 Comunicare profesională în limba modernă 

Modulul 17 Epidemiologie 

Modulul 18 Nutriție și dietetică 

Modulul 19 Boli infecțioase și nursing specific 

Modulul 20 Medicină internă și nursing specific (MI. I) 

Modulul 21 Medicină internă și nursing specific (MI. II) 

Modulul 22 Chirurgie și nursing specific (CHI. I) 

Modulul 23 Chirurgie, și nursing specific (CHI. II) 

Modulul 24 Dermatologie și nursing specific  

        

  Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre: 

 

 

   

        

   În anul III de studiu veţi parcurge modulele 25 - 39, astfel: 
 

Modulul 25 Etică profesională și multiculturalitate  

Modulul 26 Pedagogie 

Modulul 27 Management și legislație sanitară  

Modulul 28 Calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului 

Modulul 29 Anestezie, terapie intensivă și nursing specific  

Modulul 30 Obstetrică, ginecologie și nursing specific  

Modulul 31 Puericultură, pediatrie și nursing specific 

Modulul 32 Neurologie și nursing specific 

Modulul 33 Sănătate mintală, psihiatrie și nursing specific 

Modulul 34 Gerontologie, geriatrie și nursing specific  

Modulul 35 Oncologie și nursing specific  

Modulul 36 Îngrijiri paliative  

Modulul 37 Nursing comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități 

Modulul 38 Conduita în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză 

și dezastre  

Modulul 39 Cercetare în nursing 

 

Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic 

I 11 săptămâni 10 săptămâni 

II 11 săptămâni 10 săptămâni 

Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic 

I 10 săptămâni 11 săptămâni 

II 10 săptămâni 11 săptămâni 


