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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: Introducere în 

deontologia medicală – CURS OPȚIONAL 

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

2.3. Titularul activităţilor de curs – Ș.L. Dr. Ionela Ruxandra Sfeatcu 

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 poată discuta un studiu de caz pornind de la codurile de 

comportament, codurile deontologice, teoriile şi principiile etice  

- să înţeleagă aspectelor teoretice şi implicaţiie practice ale deontologiei 

medicale 

- să îşi însuşească normele de conduită profesională care să respecte codul 

etic şi deontologic 

- să cunoască drepturile şi îndatoririlor medicului. 

Competenţe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- 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 

- 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 deontologie, norme de 

comportament şi coduri deontologice  

7.2. Obiective specifice - Dobândirea noţiunilor specifice referitoare la deontologia medicală 

- Însuşirea rolurilor codurilor deontologice medicale şi a cadrului legal  

- Înţelegerea aspectelor practice ce decurg din respectarea sau 

nerespectarea codului deontologic al medicului dentist. 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Metode de predare Obs 

1. Sănătatea (cu referire şi la sănătatea oro-dentară), 

coordonată esenţială a existenţei umane şi a progresului 

social  

Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power point 

2h 

2. Conceptul de calitate a vieţii şi interelaţia cu medicina 

(dentară) 

Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power point 

2h 

3. Foaia de observaţie: document medico-legal şi etic 

    Consimţământul informat al pacientului: necesitate 

drept și obligație 

Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power point 

2h 

4. Relaţia medic-pacient.  

Drepturile pacientului şi obligaţiile corpului medical  

Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power point 

2h 

5. Responsabilitate şi adevăr în practica medicală, cu 

referire la medicina dentară. 

Patologia iatrogenă 

Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power point 

2h 

6. Implicaţii deontologice în cercetarea clinică şi de 

laborator  

Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power point 

2h 

7. Bioterorismul, o problemă a societăţii contemporane. Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power point 

2h 

Bibliografie curs  

1. Cursul predat 

2. Codul Deontologic al Medicilor Stomatologi din România 

3. Codul Deontologic al Medicilor din România 



4. Ioan BG. Etică și integritate academică. Editura Gr. T. Popa Iași, 2018 

5. Sfeatcu R și colab. Conceptul de alfabetizare în sănătatea orală. Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2016 

6. Astărăstoae V, Almos TB. Responsabilitatea juridică medicală în România. Editura Polirom, 2000. 

7. David D. Metodologia cercetării clinice. Fundamente. Editura Polirom, 2006 

8. Scripcaru Gh, Astărăstoae V, Scripcaru C. Principii de bioetică, Deontologie şi Drept medical. Editura 

Omnia, 1994 

9. Vulpoi C, Ungureanu G, Stoica O. Relaţia medic-pacient. Educaţie terapeutică şi implicaţii bioetice. 

Revista Română de Bioetică, vol. 5, nr. 2, 2007. 

10. Journals (optional). Revista Română de Bioetică 

 

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 Pondere din 

nota finală 

Curs Examen 

- cunoştinţe pentru nota 5: 

înţelegerea a 50% din 

noţiunile teoretice predate la 

curs, care să demonstreze 

parcurgerea materiei.  

- cunoştinţe pentru nota 10: 

înțelegerea  cu acurateţe a 95-

100% din noţiunile predate și 

discutate la curs. 

Examen  redacțional – 2 subiecte din toate 

capitolele programei analitice 

Se vor lua în considerare prezența și 

participarea activă la curs 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea elementară a noţiunilor de deontologie medicală prezentate la fiecare curs: definiția și rolul 

deontologiei; obligațiile corpului medical în activitatea clinică și în cercetare; consimțămăntul informat: 

necesitate, drept și obligație. 

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

 
Data completării: 

15.09.2020 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

       Semnătura titularului de curs  

  

 

 

                                 Semnătura directorului de departament 

     Prof. Univ. Dr. Dana Cristina Bodnar 

 


