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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI 

1.2.  FACULTATEA Medicină Dentară / DEPARTAMENTUL 2 

1.3. DISCIPLINA – Obstetrică-Ginecologie 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII Sănătate 

1.5. CICLUL DE STUDII: Licenţă 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII - Medicină Dentară 

 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei – Obstetrică-Ginecologie 

2.2. Titularul activităţilor de curs – Șef lucrări Valentin Varlas 

2.3. Titularul activităţilor de lucrari practice Şef lucrări Valentin Varlas, Asist. univ. Dragoș Albu 

2.4. Anul 

de studiu 
III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
DD 

 

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

3.1. Nr. ore pe 

săptămână 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 

laborator 
2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
28 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 

laborator 
14 

Distribuţia fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme și referate 4 

Tutoriat 1 

Examinări 3 

Alte activităţi 1 

3.7. Total ore de studiu individual  22 

3.9. Total ore pe semestru  50 

3.10. Numărul de credite  2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1.  de curriculum - studentul trebuie să fie familiarizat cu noțiuni de anatomie 

generală și fiziopatologie 

4.2. de competenţe Să cunoască  

- afecțiunile bucodentare în sarcină 

- managementul pacientei 

  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
5.1. Locul de desfăşurare a cursului Amfiteatrul Spitalului Clinic Filantropia minim 70 locuri, 

computer, videoproiector 

5.2. Locul de desfăşurare a seminarului / 

laboratorului 

Biblioteca pentru microcursuri si lucrari practice. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale 

(exprimate prin cunoştinţe şi 

abilităţi) 

Abilităţi dobândite de student: C4 

- să poată stabili un diagnostic precis al afecțiunilor bucodentare 

întâlnite în sarcină.  

- să dobândească cunoștiințe medicale colaterale medicinii dentare. 

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, alegerea  

metodei de lucru, timpilor de lucru, şi riscurilor aferente unui diagnostic 

eronat. 

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor medicului.  

- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare 

şi formare profesională asistată. 

 

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

7.1. Obiectivul general 

 

- Vor dobândi noţiuni generale referitoare la gestionarea cât mai 

corectă a afecțiunilor bucodentare întâlnite la gravidă; 

- Vor stabili cele mai eficiente mijloace de comunicare cu pacienta 

şi îşi vor perfecţiona deprinderile necesare.examinării pacientelor în 

vederea stabilirii unui diagnostic corect.   

- Vor putea concepe cel mai bun plan de tratament pentru diverse 

forme clinice ale afectiunilor orodentare 

7.2. Obiective specifice La terminarea cursului studenţii să fie capabili: 

● să stabilească un diagnostic precis al afecțiunilor întâlnite în sfera 

orodentară la gravide, precum și o conduită terapeutică corespunzătoare.  

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs cu seriile  I, II și III Nr. 

ore/săpt 
Metode de predare Observații 

1. Anatomia aparatului genital feminin  2 ore Expunerea interactivă 

a materialului conform 

programei analitice, 

folosind mijloace 

multimedia, prezentări 

powerpoint, filme 

didactice. 

Se susțin online. 

Prezența fizică la 

curs poate fi luata in 

calcul in funcție de 

evoluția pandemiei 

in concordanta cu  

hotărârile UMF. 

 

2. Fiziologia aparatului genital feminin 2 ore 

3. Gametogeneza 2 ore 

4. Clinica sarcinii normale 2 ore 

5. Nașterea normala 2 ore 

6. Patologie generală asociată sarcinii 2 ore 

7. Patologie specifică sarcinii 1ore 

8. Principalele afecțiuni întâlnite în ginecologie 1 ore 

Bibliografie 

1. Cursul editat al catedrei și literatura de specialitate 

 

 

8.2. Stagiu clinic Nr. ore Metode de predare Observaţii 



LP1. Noțiuni de semiologie medicală raportate la 

gravidă și respectiv la ginecopată.  

LP2. Principalele intervenții chirurgicale întâlnite 

în sfera ginecologică. 

LP3. Operația cezariană. 

LP4. Mecanismele nașterii. 

LP5. Metode contraceptive. 

LP6. Afecțiuni bucodentare întâlnite în sarcină. 

LP7. Asistare la nașteri și la intervenții chirurgicale 

în sfera genitală. 

3 ore 

 

3 ore 

 

1 ora 

2 ore 

1 ora 

2 ore 

2 ore 

 

Expunerea interactivă 

a materialului conform 

programei analitice, 

folosind mijloace 

multimedia, prezentări 

powerpoint, filme 

didactice, interactiunea 

cu pacientul, 

participare  la nasteri 

sau operatii in calitate 

de observatori. 

Se susțin online. 

Prezența fizică la 

stagiu poate fi luata 

in calcul in funcție 

de evoluția 

pandemiei in 

concordanta cu  

hotărârile UMF. 

 

Bibliografie 

- tematica cursului editat 

- literatura de specialitate  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 

domeniul aferent programului 
 
Capacitatea de a interpreta informațiile însușite de diagnostic obstetrical și ginecologic în contextul diagnosticului 

general stomatologic. 
 

10. Evaluarea 
 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1. Curs Examen final – scris. Studenții se pregătesc din 

toate cursurile (8 cursuri în total), la care se vor 

adăuga noțiunile expuse în cadrul lucrărilor 

practice. 

(În funcție de evoluția pandemiei și de hotărârile 

conducerii UMF, acest examen se poate desfășura și 

online). 

Examen  

teoretic – scris 

grila – 50 de 

întrebări din 

toate capitolele 

programei 

analitice 

100% 

Fișa disciplinei se va adapta în funcțiile de condițiile epidemiologice COVID-19 

 
Data completării: 

05.09.2020 
Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

15.09.2020 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. dr. Alexandru Bucur 

 


