
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Comisia pentru asigurarea calităţii 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  
FACULTATEA DE MEDICINĂ / DEPARTAMENTUL  PRECLINIC 3 - ȘTIINȚE 

COMPLEMENTARE 
1.3. DISCIPLINA:  LIMBI MODERNE 
1.4.  DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE – Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA MODERNĂ – ENGLEZĂ - SPECIALIZAREA MEDICINĂ 

DENTARĂ 
2.2. Titularul activităților de curs - 
2.3. Titularul activităților de seminar: Ș.L. dr. Roxana Doncu, Ș.L. dr. Cristiana Ileana Coșconel, Asist. 

univ. dr. Ionela Ganea 
2.4. Anul de 

studiu  

I și 

II 

2.5. Semestrul  1 și 3 2.6. Tipul de 

evaluare  

Examen 

scris 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) 

 

Nr ore pe săptămână 2 din care: curs - seminar/ laborator 2 
Total ore din planul 

de învățământ 

28 (2x14) 

+ 

28 (2x14)  

Din care: curs - seminar/ laborator 28 + 28 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe DA 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren DA 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri DA 
Tutoriat - 
Examinări DA 
Alte activități - 
Total ore de studiu individual  25 
Total ore pe semestru  28 
Numărul de credite Anul 1 = 2 credite 

Anul 2 = 2 credite 

2 + 2 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1.  de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competențe Cunoștințe de nivel mediu-avansat de limba engleză 

(studii gimnaziale și liceale) 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfășurare a cursului Nu e cazul 



5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Suport de curs/ Dicționar englez-român/român-englez; 

Dicționar medical englez-român; Dicționar medical 
englez-englez 

Bibliografie obligatorie şi suplimentară 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

 Abilitatea de a comunica în mod coerent și adecvat în diverse 
situații socio-profesionale 

 Abilitatea de a întreține o conversație elaborată (formală sau 

informală) pe teme generale sau profesionale  

 Capacitatea de a înțelege texte paramedicale și medicale de nivel 

mediu 

 Capacitatea de a evalua comunicări scrise sau orale din punct de 
vedere al registrului lexical, cu identificarea și adecvarea 

comunicării personale 
Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

 Abilitatea de a comunica cu colegi și cadre didactice din instituții 

internaționale de învățământ superior 

 Abilitatea de a consulta materiale bibliografice din surse 

internaționale 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general Însuşirea şi dezvoltarea elementelor lexico-gramaticale de bază 

necesare exprimării în limba engleză medicală pentru specialitatea 

medicină generală. Crearea obişnuinţei de exprimare cursivă şi 

corectă în limba engleză. Facilitarea accesului la materiale de 

specialitate şi a participării la manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. 

7.2. Obiective specifice Însușirea vocabularului relevant în domeniul medicinei dentare 

Înțelegerea textelor cu conținut general și profesional 

Comunicarea în situații socio-profesionale variate, cu pacienții și cu 

specialiștii din domeniul medicinei dentare, în formă scrisă și orală  

 

8. Conținuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observații 
….   

…..   

Bibliografie 

 

8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Anul I – semestrul I 
1. Sistemul de învăţământ (6h) 

1.1 Învăţământul preuniversitar din România 

1.2 Învăţământul universitar din România 
1.3 Învăţământul medical din România 

1.4 Jurământul lui Hipocrate 

- Lexic: familia lexicală, sinonime, antonime; 

traducere 

Metode frontale (prelegere, 
traducere, învățarea prin 

descoperire dirijată şi luarea de 

notițe) combinate cu activitățile 
individuale şi de grup adecvate 

fiecărei teme. 

 

2. Introducere în terminologia medicală (8h) 

2.1 Concepte de terminologie medicală; 

Sufixe; Prefixe; Procedee de formare a 
cuvintelor 

  



2.2 Termeni medicali de origine latină şi 

greacă 
- Lexic: familia lexicală, sinonime, antonime; 

traducere 

3. Noțiuni de anatomie (14h) 

3.1 Anatomia omului – noțiuni introductive 
3.2 Anatomia cavității bucale 

3.3 Tipuri de țesuturi din cavitatea orală 

3.4 Tipuri de dinți și funcțiile lor 
3.5 Aparatul digestiv 

3.6 Modele de teste internaționale 

- Lexic: familia lexicală, sinonime, antonime; 

traducere 

  

Anul II –semestrul III 
1. Sistemul medical şi organizarea serviciilor 

de sănătate (6h) 

 Sistemul medical din România  

1.2 Specializări medicale și specializări 
chirurgicale 

1.3 Specializări în medicina dentară 

- Lexic: familia lexicală, sinonime, antonime; 
traducere 

Metode frontale (prelegere, 

traducere, învățarea prin 

descoperire dirijată şi luarea de 

notițe) combinate cu activitățile 
individuale şi de grup adecvate 

fiecărei teme. 

 

2. Cabinetul stomatologic – aparatură şi 

materiale (8h) 

2.1 Cabinetul stomatologic  
2.2 Materiale dentare: amalgamul  

2.3 Materiale dentare: porţelanul, rășinile, 

materialele de amprentare 
2.4. Instrumentar dentar 

- Lexic: familia lexicală, sinonime, antonime; 

traducere 

  

3. Boli şi tratamente stomatologice (6h)  
3.1 Afecțiuni stomatologice. Cariile, herpesul, 

stomatita 

3.2 Lucrări dentare 
3.2 Aparate ortodontice 

- Lexic: familia lexicală, sinonime, antonime; 

traducere 

  

4. Tratamentul chirurgical în stomatologie 

(8h) 
4.1 Chirurgia buco-maxilo-facială 

4.2 Implanturile dentare 
4.3. Modele de teste internaționale 

- Lexic: familia lexicală, sinonime, antonime; 

traducere 

  

Bibliografie 
1. Boyd Bartolomucci, L., Dental instruments,a pocket guide, 7th edition, Saunders, 2021 

2. Cohen, B.J., Medical Terminology, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1994 

3. Glendining, E., Holmstrom, B., English in Medicine (A Course in Communication Skills), Cambridge University 
Press, U.K., 1992; 

4. Harty, E.J., Illustrated Dental Dictionary, WRIGHT – READ Educational & Professional Ltd., 1999 

5. Isselhard, Brand, Anatomy of Orofacial Structures, Mosby, 2003 
6. Marieb., E.N., Essentials of Human Anatomy and Physiology, A. W. Longman, 1997 

7. Soltesz Steiner, S., Quick Medical Terminology, John Wilez & Sons, Inc. 2003 

8. Tiersky, E., Tiersky M., The Language of Medicine in English, Prentice Hall Regents, New Jersey,1992. 



9. Vince M., Advanced Language Practice, Heinemann, 1994 

10. *** American Journal of Dental Hygiene, Mosher and Linder 
11. Oxford Handbook of Clinical Dentistry, Oxford University Press, 2012   

12. Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 32nd edition, Elsevier Saunders, 2011 

13. Merriam-Webster’s Medical Dictionary, 1st edition, Merriam-Webster, Incorporated Springfield, 

Massachusetts, USA, 2016 
14. Mosby's Medical Dictionary, 9th edition, Mosby, 2012 

15. Stedman's Medical Dictionary, 28th edition, Lippincott Williams & Wilkins,2013 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Conținuturile abordate urmăresc familiarizarea și însușirea vocabularului specific specialității alese şi facilitarea 
accesului la resurse bibliografice internaționale. 

 

10. Evaluarea 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din 

nota finală 
Seminar / laborator - îndeplinirea cerinței  

- capacitatea de exprimare 
în scris printr-un discurs 

complex din punct de 

vedere lexico-gramatical, 
folosind un stil adecvat 

limbajului științific 

 
 

Examen scris:  

- Exerciții cu răspuns multiplu 
- Exerciții cu răspuns 

deschis  

- Exerciții de identificare şi 
corectare a greșelilor 

- Înțelegerea unui text medical 

Notă: Efectuarea temelor aferente 

seminariilor și predarea acestora 

până la termenul limită – 
precondiție de participare la 

examenul scris 

100.00% 

    

Standard minim de performanță 
Efectuarea a 80% din totalul de teme aferent seminariilor. Nota 5,00 reprezintă nota minimă de trecere 

 
Data completării: 

 

25.02.2021 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

 

 

Semnătura directorului de departament 
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