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Educaţia în domeniul ingineriei biomedicale în Europa
Ingineria biomedicală (Biomedical Engineering - 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.
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.
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 elearning în stadii incipiente sau în curs de dezvoltare.

E-learning în domeniul ingineriei biomedicale
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.
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Obiectivul principal al acestui raport este acela de a contura caracteristicile şi
conţinutul cursurilor care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului ORTHOeMAN, şi de a evalua necesităţile de învăţare în investigarea mişcării în
ortopedie. Raportul constituie punctul de plecare pentru integrarea şi
adaptarea conţinuturilor materialelor didactice teoretice şi practice ce vor fi
dezvoltate în cadrul proiectului.
Colectarea datelor a fost realizată pe baza chestionarelor completate de către
respondenţi. Au fost realizate sondaje independente pentru patru profile de
interes definite în scopul dezvoltării proiectului:
· Manageri ai unor departamente medicale;
· Personal academic medical;
· Rezidenţi şi medici specialişti;
· Ingineri, bioingineri.
Mai multe informaţii pe www.ortho-eman.ro/results
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Înregistrarea în proiectul ORTHO-eMAN (Platformă de instruire on-line pentru investigarea
mişcării umane cu aplicaţii în ortopedie)
Procedura de înregistrare la cursul de e-learning este deschisă în prezent. Dacă doriţi să vă înregistraţi
la cursul de analiză a mişcării umane, puteţi accesa site-ul proiectului ORTHO-eMAN (www.orthoeman.ro), meniul Registration. Veţi primi informaţii despre etapele necesare pentru absolvirea cursului.
La începutul anului 2013 vom testa platforma de e-learning, după care vă vom informa despre
momentul începerii cursurilor.
Grupul ţintă va fi format din rezidenţi, medici care doresc câştigarea de competenţe în ortopedie, precum şi ingineri.
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