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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 1  

1.3. DISCIPLINA  Protezare Parţială Mobilizabilă 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII : Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea materiei obligatorii din cadrul disciplinei: Protezare Parţială Mobilizabilă 

2.2 Locaţia disciplinei: Aleea Barajul Iezerului nr 8, sector 3, București 

2.3. Titularul activităților de curs Prof. Dr. Mihaela-Rodica Păuna, Conf.  Dr. Oana-Cella Andrei, Conf. 

Dr. Simona Andreea Sandu, Şef Lucr. Alexandru Titus Farcașiu 

2.4. Titularii activităților de stagiu clinic: Asist. Dr. Tănăsescu Livia Alice, Asist. Dr. Tărlungeanu 

Daniela Ioana, Asist. Dr.  Haghieac Gabriela, Asist. Dr.  Ariton Simona Georgiana, Asist. Dr. Babiuc 

Iuliana, Asist. Dr. Bisoc Adriana, Asist. Dr. Pascal Iulia, Asist. Dr. Mateiaș Claudia Gabriela, Asist. 

Dr. Nică Iulia Karla 

2.5. Anul de   

studiu  

VI 2.6. Semestrul 11 (2 serii) 

12 (1 serie) 
 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. Regimul 

disciplinei 

DS 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) 
 
Nr. ore pe săptămână 10 din care :  curs 3 Stagiu clinic 7 

Total ore din planul 

de învățământ 

140 (14 

săptămâni 

x 10 ore) 

Din care :        curs 42 h (14 

săptămâni x 

3 ore) 

 Stagiu clinic 98 h (14 

săptămâni x 

7 ore) 

Distributia fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 10 ore 

Tutoriat 5 ore 

Examinări 15 ore 

Alte activități 5 ore 

Total ore de studiu individual  85 ore 

Total ore pe semestru (nr credite x 25 ore)   225 ore 

Numărul de credite  9  

 

3. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunostinţe de  

- tehnologie a protezelor fixe şi mobile 

- de protezare fixă unidentară şi pluridentară şi protezare totală 

- chirurgie preprotetică minoră 



4.2. de competențe Să cunoască  

- biomaterialele utilizate în protetică 

- tehnici de utilizare a biomaterialelor 

- tehnici de amprentă segmentare şi totale 

- managementului pacientului 

 

4. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru minim 70 locuri, computer, videoproiector 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Cabinet de protetică unit dentar, materiale şi 

instrumentar specifice proteticii 

 

5. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Abilităţi dobândite de student:  

- să poată stabili un diagnostic precis al edentaţiei parţiale întinse  

- să poată stabili şi/sau executa cele mai corecte tratamente pre- şi 

proprotetice în edentaţia parţială întinsă 

- să poată preciza cel mai indicat tratament protetic cu proteze parţiale 

mobile. 

- să poată executa proteze parţiale acrilice (provizorii sau definitive) 

- să poată realiza proteze parţiale scheletate cu croşete şi proteze cu sisteme 

speciale în situaţii clinice care nu pun probleme deosebite 

- să poată realiza protezări hibride (fixe + mobile) pe situaţii clinice cu grad 

mic de dificultate 

- - să recunoască (identifice) situaţiile cu grad mare de dificultate şi să le 

direcţioneze către colegii care au competenţele necesare rezolvării cazului 

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor 

de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de 

realizare aferente şi riscurilor aferente 

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei  şi în 

relaţie cu pacientul 

- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare 

şi formare profesională asistată 

 

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
5.1. Obiectivul general - Dobândirea noţiunilor generale referitoare la edentaţia parţială 

- Stabilirea celor mai eficiente mijloace de comunicare cu pacientul şi 

perfecţionarea deprinderilor necesare examinării pacienţilor în vederea 

stabilirii unui diagnostic corect de edentaţie parţială 

5.2. Obiective specifice - Conceperea celui mai bun plan de tratament pentru diverse forme clinice 

de edentaţie parţială 

- Capacitate de a preciza cel mai indicat tratament protetic cu proteze 

parţiale mobile în situaţii clinice cu grad mic şi mediu de dificultate 

- Dezvoltarea abilităţile practice pentru parcurgerea fazelor clinice ale 

tratamentului edentaţiei totale prin proteză mobilă 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Sem XI (Seria I, II) Sem XII (Seria III) Nr. 

ore/temă 

Metode de predare Obs. 

1. Cauzele şi complicaţiile edentaţiei parţiale netratate; 1 oră Expunerea interactivă a  



indicaţiile protezei parţiale mobile acrilice şi scheletate.  materialului conform 

programei analitice, 

folosind mijloace 

multimedia, prezentări 

power point, filme 

didactice  

2. Examenul clinic al edentatului parţial - etapa preliminară 2 ore   

3. Disfuncţia ocluzală în edentaţia parţială întinsă - etiologie, 

simptomatologie, examinare şi diagnostic.  
2 ore   

4. Examenul clinic al edentatului parţial - etapa secundară. 2 ore   

5. Tratamentul pre- şi proprotetic în edentaţia parţială. 2 ore   

6. Disfuncţia ocluzală în edentaţia parţială - tratament 2 ore   

7. Biodinamica protezelor parţiale scheletate. 2 ore   

8. Conceperea protezelor parţiale scheletete în edentaţia de 

clasa I şi a II-a. 
2 ore   

9. Conceperea protezelor parţiale scheletete în edentaţii de 

clasa a III-a şi a IV-a 
2 ore   

10. Mijloace de menţinere, sprijin şi stabilizare a protezelor 

parţiale scheletete 
4 ore   

11. Amprenta în edentaţia parţială. 2 ore   

12. Determinarea şi înregistrarea R.I.M. în edentaţia parţială 

tratată prin proteze scheletate. 
2 ore   

13. Proba machetei şi a scheletului metalic al protezei parţiale 

scheletate 
2 ore   

14. Aplicarea protezei parţiale scheletate în cavitatea bucală 1 oră   

15. Echilibrarea ocluzală a protezelor parţiale scheletate 1 oră   

16. Indicaţii pentru purtătorii de proteze parţiale scheletate. 

Şedinţa de reexaminare a pacientului 

1 oră   

17. Elementele componente ale protezei parţiale acrilice 2 ore   

18. Biodinamica protezelor parţiale acrilice 2 ore   

19. Determinarea şi înregistrarea R.I.M. în edentaţia parţială 

tratată prin proteze acrilice 
2 ore   

20. Proba machetei protezei parţiale acrilice 1 oră   

21. Aplicarea protezei parţiale acrilice în cavitatea bucală 2 ore   

22. Indicaţii pentru purtătorii de proteze parţiale acrilice. 

Şedinţa de reexaminare a pacientului 
1 oră   

23. Readaptarea protezelor parţiale şi reparaţii 1 oră   

24. Protezarea imediată 1 oră   

Total   42 ore   

  

8.2. Stagiu clinic Nr. 

ore/temă 

Metode de predare Obs. 

1. Examinarea pacientului. 10 ore Tratamentul pacientului 

edentat parţial din 

protezări fixe şi 

mobilizabile. 

Demonstraţii clinice 

 



Interacţiunea cu 

laboratorul de tehnică 

dentară. 

2. Realizarea de tratamente pre- şi proprotetice în edentaţia 

parţială. 

10 ore   

3. Conceperea unui plan de tratament cu proteză parţială 

acrilică şi scheletată 

20 ore   

4. Realizarea unei proteze parţiale acrilice 34 ore   

5. Reabilitarea ocluzală în edentaţia parţială.  10 ore   

6. Stagiu demonstrativ de proteza scheletată. 14 ore   

Total    98 ore   

 

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Cursul de la catedră. Prof. Dr. Mihaela Păuna, Conf. Dr. Oana-Cella Andrei, Conf. Dr. Simona Sandu, Şef 

Lucrări Dr. Alexandru-Titus Farcașiu 

2. Mihaela Păuna (sub redacţia) - Aspecte practice în protezarea edentaţiei parţiale. Ed. Cerma 2003. Cap. 1, 2, 4, 

5, 7, 9, 11, 13, 14, 15. 

3. Oana-Cella Andrei, Mihaela Păuna - Proteza scheletată cu capse în edentaţia terminală - Ed. Cermaprint, 2007 

4. Simona Sandu, Mihaela Păuna - Protetică Dentară. Ed. Cermaprint 2007. Cap. 1 și Cap.2.  

5. Em. Hutu, V. Bodnar, Mihaela Păuna - Tehnici curente în protetica dentară. Ed. Didactică şi Pedagogică 1999. 

Cap. 2 şi 3 

6. Norina Forna (sub redacţia) - Protetică dentară, Ed. Enciclopedică, 2011, vol 2, pag. 3-376 (Bibliografie 

pentru examenul de licenţă şi concursul de rezidenţiat). 

7. A. lonescu -Tratamentul edentaţiei parţiale cu proteze mobile. Ed. Naţional, Bucureşti, Ed. I -1999, Ed a 2-a 

2005. (facultativ) 

Reviste (facultativ) 

1. The Journal of Prosthetic Dentistry 

2. British Dental Journal 

3. Romanian Journal of Stomatology 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Examen final Examen  teoretic – scris redacţional – 10 subiecte 

din toate capitolele programei analitice 

- cunoştinţe pentru nota 5 – cunoaşterea elementară 

a etapelor clinice şi de laborator de realizare a 

protezelor parţiale mobilizabile. Raspunsurile să 

nu conţină erori grave. 

- cunoştinţe pentru nota 10 – cunoaşterea 

aprofundată a etapelor clinice şi de laborator de 

realizare a protezelor parţiale mobilizabile – 

parcurgerea întregii bibliografii recomandate. 

Răspuns corect  la toate întrebările. 

60% 



Sau în condiții speciale test grilă 45 întrebări 

Verificare periodica 

Lucrări de control 

Lucrare de control I – scris redacţional – 5 subiecte 

din prima jumătate de materie  

Sau în condiții speciale test grilă 25 întrebări 

Lucrare de control II – scris redacţional – 5 

subiecte din a 2-a  jumătate de materie  

Sau în condiții speciale test grilă 25 întrebări 

30% 

10.5. Stagiu Verificare periodică 

Seminar Atitudine în 

stagiu 

În fiecare şedinţă de stagiu – 30 min în corelaţie cu 

etapa de tratament a pacienţilor 

Asistentul de grupă va aprecia atitudinea 

studentului în stagiu (prezenţă, punctualitate, 

ţinută, pregătirea teoretică în concordanţă cu faza 

de lucru, atitudinea faţă de pacienţi, şi de 

personalul auxiliar) 

5% 

Verificare periodică 

Examen practic 

Verificarea cunoştinţelor practice pe pacient şi pe 

modele de studiu semnificative pentru cazuistica 

studiată. Realizarea planului de tratament. 

5% 

Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea elementară a etapelor clinice şi de laborator de realizare a protezelor parţiale mobilizabile.  

 
Data completării: 

16.9.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

Prof. Univ. Mihaela-Rodica Păuna  

 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

                                   Prof. Univ. Dr. Marina Imre 

 

  


