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Conţinutul cursului: 
 Etica profesională şi particularităţile ei în cosmetologie. Etica profesională şi nivelurile ei. Categoriile de bază ale 

eticii.  Etica şi deontologia Noţiune de bioetică. Codul deontologic al lucrătorului cosmetolog. Norme generale de 

comportament în activitatea cosmetologului. Confedenţialitatea şi secretul professional. Consimtămîntul pacientului. 
Studiul clinic. Aspectele bioetice. Forme, etape ale studiului, documente necesare. Comitetelede etică. Expertiza 

etică. Responsabilitatea factorilor de decizie. Cercetarea cosmetologică pe diferite grupuri de subiecţi umani.Tipuri 

de cercetări, reglementări necesare. Efectul  placebo. Imperativul onestităţii în utilizarea placebo. Declaraţia AMM 

de la Helsinki, privind cercetarea biomedicală pe subiecţi umani. Conflictul. Managementul conflictului. Etica 

comunicarii in colectiv. Noţiune şi tipuri de conflicte. Cauzele apariţiei situaţiilor de conflict. Strategii de   

comportament în stările de conflict. Integrarea profesionala. Priceperea de a comunica. Psihologia comunicării. 
Particularităţile psihologice ale lucrului cu persoane de sex opus, cu copii şi adolescenţi, cu persoanele în etate. 
Tipuri de clienţi. Tipuri motivaţionale ale clienţilor. Tipuri senzoriale ale clienţilor. Particularităţile interrelaţiilor în 

activitatea profesională. Tipologii de temperament. Particularităţi fizice, fiziologice, psihologice, relaţionare. 
Problemele etice şi legislative în producerea şi promovarea preparatelor medicamentoase. Falsificarea 

medicamentelor, protecţia consumatorului de medicamente. Etica şi publicitatea medicamentelor.   
 

Finalităţi de studiu: 
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:   
Principiile organizării și administrării unităților estetologice. Să cunoscă etica profesională şi particularităţile ei în 
cosmetologie. Să citeze categoriile şi noţiunile de bază ale psihologiei comunicării şi eticii profesionale.  

Să acorde asistența consultativă privind selectarea profesională a procedurilor dermatocosmetologice pentru prestare 

la domiciliu. Să aplice în activitatea sa profesională principiile morale şi etice. Să demonstreze şi să argumenteze 

experienţele în cadrul activităţii profesionale prin competenţele gnoseologice achiziţionate la disciplina etica 

profesională. Să aprecieze corect efectele și consecințele deontologiei profesionale asupra stării sănătății pacienților. 

Să analizeze efectele și consecințele deontologiei și eticii profesionale asupra stării sănătății          pacienților. Să 
prevină abuzurile şi consecinţele negative ale noilor tehnologii care urmează a fi  implimentate  în practica 
dermatocosmetologică. 
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Link-uri utile:  

- o sursa oficiala nationala (la specialitate), www.medclub.org.md 

- o sursa oficiala (la specialitate) europeana/internationala, www.eticamedicala.ro 

- website-ul Ministerului de resort national si European; 

- website-ul unei reviste la specialitate nationala si europeana/internationala, www.bioetica.ro 

- website-ul unei asociatii profesionale nationale si europene/internationale,  
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