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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 : BIOCHIMIE  

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 disciplinei/materiei obligatorii/  optionale din cadrul disciplinei: NOȚIUNI 

FUNDAMENTALE DE CHIMIE PENTRU STUDENȚII ANULUI I MEDICINĂ DENTARĂ  

2.2 Locaţia disciplinei: B-dul Eroii Sanitari nr. 8 

2.3. Titularul activităților de curs: Prof.Dr. Maria Greabu  

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic  

 

2.5. Anul de   

studiu: 

 

 

Anul I 

 

2.6. Semestrul 

 

1 

 

2.7. Tipul 

de evaluare 

 

 

Examen 

 

2.8. 

Regimul 

disciplinei 

 

Opţional 

 

 

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

Nr. ore pe 

săptămână 

2 din care :  curs 2 Stagiu clinic - 

Total ore din planul 

de învățământ 

14 Din care :        curs 14  Stagiu clinic - 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

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

teren 

8 

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

Tutoriat - 

Examinări 1 

Alte activități 2 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore studiu pe semestru  50 

Numărul de credite  2 

 

 

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 Cursul se desfăşoară în Sala mare de LP a Disciplinei 

de Biochimie Medicină  Dentară 

cu sistem de proiecţie 

 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic - 

 

6. Competențe specifice acumulate 

 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

-Acumularea de cunoştinţe necesare pentru înţelegerea principiilor 

chimice şi biochimice generale   

-Asimilarea de  cunoștințe  referitoare la substanţele organice 

 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

‐ Preocuparea  pentru  perfecţionarea  profesională 

- Capacitatea de a utiliza şi corela noţiunile asimilate într-un context nou  

‐ Dezvoltarea limbajului ştiinţific conex cu biochimia 

- Capacitatea de a  înţelege relaţia structură  proprietăţi fizice şi chimice a 

substanţelor studiate 

 ‐ Capacitatea de a aplica noțiunile teoretice prin rezolvarea de exerciţii, 

probleme şi teste    

 

 

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

5.1. Obiectivul general • Dobândirea de cunoştinţe şi noţiuni elementare de chimie necesare 

pentru înţelegerea aspectelor şi noţiunilor complexe de Chimie şi 

Biochimie predate în anul I studenţilor de la Facultatea de Medicină 

Dentară  

5.2. Obiective specifice • Descrierea aspectelor structurale importante ale compuşilor organici cu 

acţiune biologică  

• Prezentarea reacţiilor chimice fundamentale  

• Corelarea structurii unor compuşi cu importanţă biologică cu 

proprietăţile fizice, chimice şi rolul biologic 

• Menţinerea interesului pentru studenţilor pentru studiul biochimiei 

 

 

8. Conținutul fiecarui curs 

 
8.1. Curs Metode de predare Observații 

Curs 1: Noţiuni generale de chimie 

anorganică     
*Prelegere,  expunere  sistematică,

conversaţie,  corelaţii  biochimie-

aspecte  clinice 

*Expunere interactivă, prezentări 

power point, conform programei 

analitice 

*Exemplificare, problematizare, 

dezbatere 
 

*Discuţii cu studenţii 

referitor la materialul 

prezentat, la sfârşitul 

fiecarui curs 

*Evidenţierea aspectelor 

mai interesante sau a 

celor care ar trebui 

detaliate 

*Discuţii cu studenţii 

referitor la utilitatea 

acestui curs   

Curs 2: Proprietăţile atomului de carbon. 

Legături chimice intra-  şi intermoleculare  

 

Curs 3: Reacţii chimice fundamentale(I): 

substituţie, adiţie, eliminare, transpoziţie  

 

Curs 4: Reacţii chimice fundamentale(II): 

condensare, oxidoreducere, polimerizare, 

alchilare, acilare 

 



Curs 5: Structura compuşilor 

macromoleculari 

Curs 6: Izomeria compuşilor organici 

 

Curs 7: Principalele clase de compuşi 

organici: alcooli, amine, compuşi 

carbonilici, acizi carboxilici, esteri 

 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observații 

SC 1    

SC 2   

…….   

 

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

 

Bibliografie 

1. Luminiţa Vlădescu, CorneliuTăbărăsanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin, Chimie, Manual pentru clasa a 10-

a, Editura Art grup editorial, Bucuresti 

2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura 

LVS Crepuscul, Ploieşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

 
●  Tematica acestui curs îşi propune să suplinească lipsa noţiunilor şi cunoştinţelor elementare, de bază din 

domeniul chimiei cu aplicabilitate în biochimie. Cursul opţional Noțiuni fundamentale de chimie pentru 

studenții anului I medicină dentară îşi propune să sprijine studenţii şi să le ofere o metodică a învăţării şi 

înţelegerii chimiei, aspecte esenţiale pentru înţelegerea şi învăţarea biochimiei. Conţinutul cursului este 

dinamic, permanent corelat cu cursul şi noţiunile de biochimie pe care le studiază studenţii în anul I. 

 

 

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

Curs -Se iau în considerare: 

prezenţa la curs, 

exactitatea, 

corectitudinea, gradul de 

asimilare şi înţelegere 

- Examenul scris constă 

dintr-un test grilă ce 

include 25 de intrebări 

complement simplu 

Test grilă complement 

simplu 

100% 

Stagiu clinic -   

   

Standard minim de performanță 

● Studentul trebuie să cunoască şi să aplice principiile de bază, fundamentale ale aspectelor prezentate în 

fiecare curs  

 

 
   



 

Fişa disciplinei se va adapta 
în funcţie de evoluţia 
situaţiei pandemiei COVID-
19.  
 
 

 

 

 

Data completării: 

 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului de curs 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului de seminar 

 Nu este cazul 

16.09.2020 

 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

 

23.09.2020 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

                            Prof. Univ. Dr. Marina Imre 

 


