
1.
Contextul

clinic

1.1. Conștientizarea aspectelor specifice cercetării în domeniul
îngrijirii paliative

2.1. Cunoașterea principiilor/termenilor de bază în
domeniul cercetării
2.2. Abilitatea de a formula și de a înțelege cu 
acuratețe o întrebare de cercetare
2.3. Cunoștințe despre metodologiile de cercetare
2.4. Abilitatea de a citi și de a efectua o revizuire de 
bază a literaturii de specialitate
2.5. Utilizarea gândirii critice și analitice

3.1. Încorporează și ia în considerare îngrijirea, siguranța și
protecția persoanelor, în desfășurarea cercetării clinice
3.2. Înțelege rolul și atribuțiile comitetelor de etică a cercetării
în cercetarea clinică

4.1. Analizează fezabilitatea unui potențial proiect în
propriul mediu de lucru
4.2. Coordonează/conduce studiul pe baza
protocolului de cercetare
4.3. Documentează toate activitățile din cadrul unui
studiu de cercetare

5.1. Cunoștințe și abilități de bază pentru analiza datelor
calitative, statistică și informatică
5.2. Cunoștințe de bază și abilități de gestionare a datelor
(colectare, gestionare, analiză)

6.1. Abilitatea de a comunica în mod eficient
conținutul și relevanța rezultatelor cercetării clinice
pentru diverse categorii de public
6.2. Abilități de intervievare și bune abilități de 
comunicare

7.1. Încorporează și promovează abilitățile de lucru în echipă
în desfășurarea cercetării clinice
7.2. Dezvoltă și aplică principiile și practicile de conducere și
mentorat în cercetarea clinică

Cercetare în îngrijire paliativă
17 competențe de bază pentru clinicieni
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Click pentru explicarea 
conceptului și exemple

Click pentru evaluarea 
competențelor tale

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/cercetare-respacc/

2.
Gândirea

științifică și
elaborarea
cercetării

3.
Cadrul etic și

de 
reglementare

pentru 
cercetare

4.
Gestionarea 
studiului și a 

locației 
cercetării

5.
Gestionarea 

datelor și 
informatică 
statistică

6.
Comunicare și

relaționare

7.
Lidership

în
cercetare
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http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-3_C3.1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-3_C3.2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-4_C4.1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-4_C4.2.pdf
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http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-5_C5.1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-5_C5.2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-6_C6.1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-6_C6.2.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-7_C7.1.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/KT3TVRC
https://www.surveymonkey.com/r/KT3TVRC
https://www.surveymonkey.com/r/KT3TVRC
https://www.surveymonkey.com/r/KT3TVRC
https://www.surveymonkey.com/r/KTXK3SF
https://www.surveymonkey.com/r/KTXK3SF
https://www.surveymonkey.com/r/KTXK3SF
https://www.surveymonkey.com/r/KTSHY6H
https://www.surveymonkey.com/r/KTSHY6H
https://www.surveymonkey.com/r/KTSHY6H
https://www.surveymonkey.com/r/KTJZGBG
https://www.surveymonkey.com/r/KTJZGBG
https://www.surveymonkey.com/r/KTJZGBG
https://www.surveymonkey.com/r/KTJZGBG
https://www.surveymonkey.com/r/KRPQB8K
https://www.surveymonkey.com/r/KRPQB8K
https://www.surveymonkey.com/r/KRFSVZH
https://www.surveymonkey.com/r/KRFSVZH

