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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL  I 

1.3. DISCIPLINA: PEDIATRIE 

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/ materiei obligatorii din cadrul disciplinei: PEDIATRIE 

2.2 Locaţia disciplinei: SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII GRIGORE 

ALEXANDRESCU 

2.3. Titularul activităților de curs PROF DR CORIOLAN ULMEANU 

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic  

Şef de lucrări Dr VIORELA NITESCU 

Şef de lucrări Dr SIMONA STANCA 

Asist Univ Dr DORA BOGHITOIU 

Asist Univ Dr IOLANDA VIVISENCO 

2.5. Anul de   

studiu  

IV 2.6. Semestrul 

 

 

I + II 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 

scris 

Examen 

practic 

2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DD 

Disciplina de 

domeniu 

 

 

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

Nr. ore pe săptămână 3 din care :  curs 1 Stagiu clinic 2 

Total ore din planul 

de învățământ 

42 Din care :        curs 14  Stagiu clinic 28 

Distributia fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 7 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 8 

Tutoriat 5 

Examinări 3 

Alte activități 2 

Total ore de studiu individual  33 

Nr total ore semestru  75 

Numărul de credite  3 

 

 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum  

4.2. de competențe  

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Online  

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Sectia Toxicologie Spital Grigore Alexandrescu 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

La sfârșitul stagiului studentul trebuie să cunoască: 

- - principalele afecțiuni din sfera pediatriei 

- - diagnosticul și principiile de tratament ale afecțiunilor pediatrice 

- să examineze pacienți cu afecțiuni pediatrice 

- să interpreteze rezultatele examinărilor clinice, paraclinice  și imagistice 

- să realizeze o anamneză completă 

- notiuni de bază de puericultură (alimentatie, crestere si dezvoltare normala 

pe etape de varsta, vaccinari) 

-  

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- să aibă capacitatea de a lucra în echipă 

- să comunice cu pacientii și aparținătorii 

- să manifeste empatie cu pacientul cu afecțiuni pediatrice si cu apartinătorii 

- să respecte deontologia profesională  

 

 

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

5.1. Obiectivul general La sfârșitul stagiului studentul trebuie să cunoască: 

- - principalele afecțiuni din sfera pediatriei 

- - diagnosticul și principiile de tratament ale afecțiunilor pediatrice 

5.2. Obiective specifice La sfârșitul stagiului studentul trebuie să cunoască: 

- să examineze pacienți cu afecțiuni pediatrice 

- să interpreteze rezultatele examinărilor clinice, paraclinice și imagistice 

- noţiuni de bază de puericultură  

 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Metode de predare Observații 

Curs 1 – Crestere si dezvoltare Videoproiectie; prezentare ppt 

/online 

2 ore 

Curs 2 - Alimentatia sugarului si 

copilului mic 

Videoproiectie; prezentare ppt 

/online 

2 ore 

Curs 3 – Urgente in pediatrie Videoproiectie; prezentare ppt 

/online 

2 ore 

Curs 4 – Sindroame hemoragice Videoproiectie; prezentare ppt 

/online 

2 ore 

Curs 5 – Boli carentiale: rahitism, 

malnutritie, anemie 

Videoproiectie; prezentare ppt 

/online 

2 ore 

Curs 6 – Boli respiratorii la copii Videoproiectie; prezentare ppt 

/online 

2 ore 

Curs 7 – Endocardita bacteriana Videoproiectie; prezentare ppt 2 ore 



/online 

 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observații 

SC 1 – Anamneza si examenul 

clinic in pediatrie 

Pe secţia de Toxicologie, cu 

pacientul pediatric (de diverse 

vârste) şi un aparţinător al acestuia 

Cu acordul aparţinatorului legal al 

copilului 

SC 2 – Nou-nascutul particularitati 

morfofunctionale 

În salon, cu un nou născut  

SC 3 - Febra si hipertermia la 

copil. Convulsiile febrile  

Pe secţia de Toxicologie  

SC 4 - Pneumologie pediatrică – 

anamneza, examen clinic 

Pe secţia de Toxicologie sau 

Pneumologie 

 

SC 5 - Boli carenţiale ale 

sugarului şi copilului mic: 

manutriţia, rahitismul carenţial, 

anemia feriprivă. 

Pe secţia de Toxicologie  

SC 6 - Alimentaţia sugarului: 

naturală, artificială, mixtă, 

diversificarea alimentaţiei. 

Formule adaptate. 

Pe secţia de Toxicologie  

SC 7 - Intoxicaţii acute voluntare 

si accidentale: principii generale 

de diagnostic şi tratament. 

Pe secţia de Toxicologie  

Bibliografie curs şi stagiu clinic: Pediatrie Curs pentru Facultatea de Medicină Dentară, Manual de 

pediatrie ed a doua, editura ETNA, 2014 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 
Formarea corespunzătoare la finalul modulului de pediatrie contribuie la desfășurarea unei activități medicale de 

succes. 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Cunoaşterea noţiunilor 

predate în timpul orelor de 

curs 

Examen tip grilă, 45 de 

întrebări, 45 de minute, 

prezenţă fizică 

80% 

Stagiu clinic Însuşirea anamenezei şi 

efectuarea examenului 

clinic. Recunoaşterea 

semnelor clinice de boală. 

Noţiuni elementare de 

puericultură (creştere şi 

dezvoltare normală, 

vaccinări, alimentaţie)  

Examen practic în fața 

asistentului de grupă 

și/sau cadrului de predare 

20%  

   

Standard minim de performanță 

 50% din fiecare componentă a examinării 

 

 



 

 
 

10. Lista manevre clinice/practice obligatorii – barem minimal 

 

 

1. Efectuarea anamnezei 

2. Examinarea clinică a sugarului 

3. Examinarea clinică a copilului mare 

4. Efectuarea unui plan de investigaţii 

5. Efectuarea unui plan de diversificare la sugar 

 

 

 

 

 
Data completării: 

4.10.2021 

  

Semnătura titularului de 

curs 

Semnătura titularului     

de seminar 

  

 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

……………………………… 

 

              

 

          Semnătura Directorului de    

Departament 
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Semnătura titularului 

de seminar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


