Educația în domeniul ingineriei
biomedicale în Europa

E-learning în domeniul ingineriei
biomedicale

Ingineria biomedicală (Biomedical Engineering BME) poate fi definită ca domeniul de aplicare a principiilor şi conceptelor de proiectare
inginereşti în medicină şi biologie. Acest
domeniu caută să micşoreze distanţa dintre
inginerie şi biomedicină: BME combină abilităţile de proiectare şi de rezolvare a problemelor specifice ingineriei cu ştiinţele medicale şi biologice pentru îmbunătăţirea diagnosticului, monitorizării şi terapiei medicale.
Evoluţia BME a condus în ultimii ani spre o
disciplină de sine-stătătoare. Aplicaţiile
biomedicale importante includ dezvoltarea
unor dispozitive medicale de diagnoză şi
terapeutice variate, de la echipamente clinice
până la micro-implanturi, echipamente de
imagistică cum ar fi MRI-uri şi EEG-uri, ţesuturi de creştere regenerative, medicamente etc.
Printre subdisciplinele din domeniul BME
putem menționa:
▪ Biomecatronică
▪ Inginerie clinică
▪ Biomateriale
▪ Imagistică medicală
▪ Biomecanică
▪ Electronică biomedicală
▪ Bionică
▪ Bioinginerie ortopedică
▪ Inginerie genetică ▪ Ingineria reabilitării

Progresul rapid din ultimii ani necesită nu
numai forţă de muncă bine pregătită, ci şi
programe de studii flexibile şi adaptive. În
acest context, învăţământul la distanţă este
o alternativă viabilă, motivând dezvoltarea
unui număr mare de medii de învăţare
bazate pe web. Mai mult, există o cerere în
creştere a metodelor, instrumentelor şi
platformelor de e-learning pentru educaţia în
domeniul BME. În mod corespunzător, acest
lucru se reflectă şi în proiectele europene
lansate în ultimii ani.

Educaţia în domeniul BME diferă în mod consistent pe plan mondial. Inginerii biomedicali
şi bioinginerii necesită o cunoaştere profundă
atât a ingineriei cât şi a biologiei, şi au în
mod tipic un master sau un doctorat în BME.
Pe măsură ce interesul în BME creşte, tot
mai multe instituţii de învăţământ ingineresc
din Europa au departamente sau programe
de studii în domeniul BME, cu oferte
educaţionale ce variază de la nivelul licenţă
la doctorat. Programele de studii în domeniul
BME la toate nivelurile au devenit din ce în
ce mai răspândite, inclusiv licenţa în
inginerie biomedicală. Este prin urmare de
aşteptat ca numărul inginerilor biomedicali
să crească, datorită atât cauzelor cât și
efectelor
progreselor
remarcabile
ale
tehnologiei medicale.
Educaţia în domeniul BME în Spania, Grecia
şi România are anumite caracteristici
comune: este organizată la toate nivelurile
academice (licenţă, master, doctorat), au
fost dezvoltate standarde şi competenţe
profesionale similare pentru educaţia BME, şi
există sisteme de e-learning în stadii
incipiente sau în curs de dezvoltare. Cu toate
acestea, există şi diferenţe, care sunt legate
în principal de gradul diferit de dezvoltare
economică, precum şi de gradul de
colaborare dintre instituţiile academice şi
unităţile medicale.
Mai multe informații pe www.ortho-eman.ro/results.

După cum s-a precizat în numeroase studii
privind educaţia în domeniul BME, implementarea sistemelor şi platformelor elearning pare să fie o metodă promiţătoare şi
modernă care poate conduce la îmbunătăţirea pregătirii inginerilor biomedicali.
Mai multe informații pe www.ortho-eman.ro/ results.

Evaluarea necesităților pentru
e-learning în domeniul medical
și bioinginerie
Obiectivul principal al acestui raport este
acela de a contura caracteristicile și
conținutul cursurilor care vor fi dezvoltate în
cadrul proiectului ORTHO-eMAN, și de a
evalua necesitățile de învățare în investigarea mișcării în ortopedie. Raportul constituie
punctul de plecare pentru integrarea și
adaptarea conținuturilor materialelor didactice teoretice şi practice ce vor fi
dezvoltate în cadrul proiectului.
Obiectivele specifice ale studiului au fost:




Cunoașterea profilului socio-demografic și
academic al potențialilor utilizatori ai
platformei de e-learning.
Identificarea nivelului de cunoaștere la
momentul angajării și după câțiva ani de
experiență.



Determinarea adecvării formării primite
de către respondenți la domeniul de
studiu.



Cuantificarea posibilității de a desfășura o
formare complementară.



Identificarea domeniilor principale
învățare pentru fiecare profil.



Furnizarea informațiilor utile pentru dezvoltarea acțiunilor de învățare adaptate la
necesitățile viitorilor cursanți.

Mai multe informații pe www.ortho-eman.ro/results.

de

Ce sunt interesaţi să înveţe
rezidenţii şi doctorii spanioli, greci şi români

Colectarea datelor a fost realizată pe baza
chestionarelor completate de către respondenți. Au fost realizate sondaje independente
pentru patru profile de interes definite în
scopul dezvoltării proiectului:
· Manageri ai unor departamente medicale;
· Personal academic medical;
· Rezidenți și medici specialiști;
· Ingineri, bioingineri.

Înregistrarea în proiectul ORTHO-eMAN
Procedura de înregistrare la cursul de e-learning
este deschisă în prezent. Dacă doriți să vă
înregistrați la cursul de analiză a mișcării umane,
puteți

accesa

site-ul

proiectului

ORTHO-eMAN

(www.ortho-eman.ro), meniul Registration. Veți
primi informații despre etapele necesare pentru
absolvirea cursului. La începutul anului 2013 vom
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