Master interdisciplinar de BIOSTATISTICA

MOTIVAŢIA PROGRAMULUI DE MASTER
INTERDISCIPLINAR
"BIOSTATISTICĂ"
(Context general, misiune si obiective strategice)
Masterul interdisciplinar „Biostatistică” a apărut ca urmare a nevoiei urgente de cercetători în
următoarele domenii (conform capitolului V «Education and Training» (E&T) din „Innovative
Medicines Initiative (IMI): Creating Biomedical R&D Leadership for Europe to Benefit Patients
and Society” al U.E. Strategic Research Agendas):
- Safety science cu un spectru mult mai larg de cunoştiinţe decât clasica Toxicologie. Viitorul
„safety scientists” va trebui să folosească cunoştiinţele acumulate în cadrul mai multor
discipline care se referă la siguranţă (farmacologie, genomica, fiziologie, fiziopatologie,
chimie-fizică, toxicologie clinică şi preclinică, biologie celulară, biochimie, fiziologie
animală) pentru a reuşi să exceleze în „asumarea riscului” şi „managementul de risc”;
- Farmacologie, preclinică şi clinică;
- Pharmaceutical medicine;
- Bioinformatică, biosimulare, Managementul cunoştiinţelor, Biologia sistemelor, Toxicologia
şi farmacologia sistemelor, Fiziologie (pentru întreg organismul, in-vivo precum şi modelare
in-silico);
- Biostatistică.
Propunerea acestui masterat ţine cont şi de situaţia actuală a cercetării farmaceutice şi medicale
din România. Astfel:


România nu-şi poate permite investiţii pentru crearea de noi medicamente. Capitolul la care
se poate înscrie România este cel al cercetării clinice. S-a constatat în ultimii ani o creştere
spectaculoasă a numărului de studii clinice. În aceste studii este nevoie de o abordare
statistică începând cu planificarea experimentelor şi terminând cu formularea concluziilor.
Se simte o nevoie acută de specialişti care să inţeleagă în profunzime atât aspectele
statistico-matematice cât şi legile fenomenelor studiate;



ca urmare a introducerii unor sisteme de control a calităţii în producerea medicamentelor
(Bunele Practici de Producţie şi Bunele Practici de Laborator) a crescut “consumul” de
statistică la nivelul industriei de medicamente. Această statistică este şi ea o “biostatistică”
în măsura în care riscurile asumate sunt funcţie atât de riscurile producătorilor cât şi de
riscurile pacienţilor, acestea din urmă fiind însă elementul cel mai important. În acest
context este nevoie şi de statisticieni, şi de farmacisti, medici, chimişti, fizicieni, biologi etc.,
care să poată formula problemele de rezolvat şi care să poata evalua credibilitatea
concluziilor;



susţinerea şi evaluarea concluziilor şi cu metode statistico-matematice a devenit, în
majoritatea cazurilor, o condiţie majoră pentru publicarea rezultatelor originale într-o revistă
„vizibilă” internaţional.
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Planul de învăţământ este subordonat acestor direcţii şi obiective. Prin cursurile generale de
biostatistică, analiza datelor şi software statistic se urmăreşte formarea unei culturi generale
statistice, înţelegerea şi deprinderea tehnicilor de bioinformatică utile în context mai larg cât şi
lucrului în echipă. Nu în ultimul rând, se urmăreşte, pentru absolvenţii cu diplomă ai acestui
masterat, posibilitatea înscrierii la o şcoală doctorală în vederea obţinerii titlului ştiinţific de
doctor în domeniul biostatisticii/bioinformaticii. Se intenţionează propunerea unui proiect de
cercetare cu participarea masteranzilor în cadrul programului european Marie Curie „Iterative
Thematic Network -ITN” în colaborare cu Academia Europeană de Cercetarea Medicamentului,
în funcţie de rezultatele obţinute pe parcursul anului 2008.
În sensul celor de mai sus, Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din
Bucureşti în colaborare cu Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila”, Bucureşti organizează, începând din anul universitar 2006-07, masterul
interdisciplinar „Biostatistică”. Masterul a fost organizat inițial la forma de învățământ la
distanță, ID.
Consiliul A.R.A.C.I.S., în ședința din 26-27/06/2013, a hotărât să acrediteze acest master, la
forma de învățământ cu frecvență, IF, cu calificativul „încredere”.
Cursurile cu specific de analiza datelor rezultate din experimentele clinice vor fi prezentate de
cadre didactice de la Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină, urmând ca cele de
statistică şi informatică să fie prezentate de cadrele didactice de la Facultatea de Matematică şi
Informatică.
Programele analitice sunt adaptate nivelului de cultură matematico-statistică şi informatică a
cursanţilor care nu sunt absolvenţi ai unei facultăţi de matematică, prezintă tehnologiile de ultimă
oră din domeniile abordate şi insistă pe aplicaţiile reale.
Acest master respectă întocmai toate cerinţele formei de învăţământ de zi, în principal prin
următoarele:
-

durata studiilor este de 4 semestre;
absolvenţii vor susţine o lucrare de disertaţie;
toate cursurile se găsesc în format electronic pe pagina Web a Facultăţii de Matematică şi
Informatică a Universităţii din Bucureşti şi sunt accesibile cursanţilor pe bază de parolă;
cursurile/seminariile/laboratoarele sunt organizate modular și programate după ora 16 și
sâmbăta și duminica dimineața.

Absolvenţii cu lucrare de disertaţie al acestui masterat primesc diploma corespunzătoare
eliberată de Universitatea din Bucureşti.
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