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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

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

1.2.  FACULTATEA Medicină Dentară / DEPARTAMENTUL 3 

1.3. DISCIPLINA  Sănătate Orală  

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

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENŢĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei/materiei obligatorii/opționale din cadrul Disciplinei: Elemente de sociologie 

aplicate in medicina dentară – CURS OPȚIONAL 

2.2 Locația disciplinei: Str. Eforie nr. 4-6 

2.3. Titularul activităţilor de curs opţional  - Prof. Dr. Mihaela Adina Dumitrache 

2.4. Titularul activităţilor de seminar  

2.5. Anul 

de studiu 
I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare 
Examen 2.8. Regimul 

disciplinei 
DA 

 

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

3.1. Nr ore pe 

săptămână 
2 din care: curs 2 3.3. seminar/ 

laborator 
- 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 

14  Din care: curs 14 h 

(7săptămâni 

x 2 ore) 

3.6. seminar/ 

laborator 
- 

Distribuţia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme și referate 2 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore/semestru  50 

Numărul de credite  2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Nu sunt necesare 

4.2. de competenţe Nu sunt necesare 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului Amfiteatru, computer, videoproiector, internet, acces 

platformă e-learning 

5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului  



 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale 

(exprimate prin cunoştinţe şi 

abilităţi) 

Abilităţi dobândite de student:  

-  să cunoască dimensiunile sociale, organizaţionale şi interpersonale ale 

sănătăţii orale, modul în care cultura şi instituţiile influentează credinţele şi 

comportamentele individuale şi in ce măsură tiparele de interacţiune socială 

afectează sănătatea fizică şi mentală a indivizilor şi grupurilor.  

- să inţeleagă prin intermediul teoriilor sociologice aplicate la medicina 

dentară, impactul problemelor de sănătate la nivel familial, comunitar, 

regional si global. Sănătatea este o condiţie esentială a calităţii vieţii 

individuale si este strans legată de standardele de viată ale societăţii 

Competenţe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- să cunoască şi înţeleagă faptul că boala nu este doar o problema 

individuală, ci şi una socială, dependentă de factorii de mediu şi de stilul de 

viaţă dintr-o anumită comunitate umană. Noţiunile de sănătate şi boală au 

caracter relativ, fiind strâns legate de convingerile şi credinţele existente 

într-o societate la un anumit moment. 

- conştientizarea nevoii de formare continuă pentru dezvoltarea profesională 

 

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

 

- Dobândirea noţiunilor generale referitoare la sociologia aplicata in 

medicina dentară 

7.2. Obiective specifice - Dobândirea noţiunilor specifice referitoare la sociologia aplicata in 

medicina dentară 

- Însuşirea dimensiunilor sociale, organizaţionale şi interpersonale ale 

sănătăţii orale 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Metode de predare Observații 

Curs 1. Abordări psiho-sociale ale sănătăţii 

şi bolilor oro-dentare. Dimensiunile si 

determinantii sănătăţii 

Expunerea interactivă a materialului conform 

programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point 

2 h 

Curs 2. Semnificaţii culturale ale sănătăţii si 

bolii. Sferele de socializare care 

influenteaza sanatatea orala   

Expunerea interactivă a materialului conform 

programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point 

2 h 

Curs 3. Stilul de viaţă şi sănătatea. Factorii 

de risc pentru principalele boli orale              

Expunerea interactivă a materialului conform 

programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point 

2 h 

Curs 4. Tabagismul, alcoolismul si 

consumul de droguri. Impactul asupra 

afectiunilor oro-dentare 

Expunerea interactivă a materialului conform 

programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point 

2 h 

Curs 5. Stratificarea socială şi starea de 

sănătate. Clasele sociale.  Mobilitatea 

socială                                                                               

Expunerea interactivă a materialului conform 

programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point 

2 h 

Curs 6. Sărăcia şi inegalitatea în accesul la 

serviciile de sănătate 

Expunerea interactivă a materialului conform 

programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point 

2 h 

Curs 7. Teoriile influenţei sociale Expunerea interactivă a materialului conform 

programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point 

2 h 

Bibliografie 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

Curs Examen final Referat - Recenzia unor 

articole ştiinţifice din 

domeniul sociologiei 

medicale și a aplicaţiilor 

practice în medicina dentară 

Prezenţa la cursuri 

80% 

 

 

 

 

20% 

Cunoaşterea elementară a noţiunilor de sociologie aplicate in medicina dentară prezentate la fiecare curs 

Mențiune: Fișa disciplinei se va adapta în funcție de situația epidemiologică Covid-19. 

 
Data completării: 

15.09.2020 
       Semnătura titularului de curs  

  

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. Dr. Dana Cristina Bodnar 

 


