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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 - II 

1.3. DISCIPLINA - Prevenție Oro-dentară 

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: PREVENȚIA ORO-

DENTARĂ – PARTICULARITĂȚI CLINICE ȘI TERAPEUTICE PE GRUPE DE 

VÂRSTĂ ȘI SITUAȚII SPECIALE  
2.2 Locaţia disciplinei: str. |Eforiei nr 4-6, etaj 3  

2.3. Titularul activităților de curs: Șef lucrări dr. Corina-Mona Buzea 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic: NU se aplică 

2.5. Anul de   

studiu 

 

V 2.6. Semestrul IX  

 

2.7. Tipul 

de evaluare 

examen 2.8. Regimul 

disciplinei 

DA 

 

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

Nr. ore pe săptămână 1  din care Curs: 1  Stagiu clinic NU 

Total ore din planul 

de învățământ 

14  din care  Curs: 14  Stagiu clinic NU 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 7 

Tutoriat 4 

Examinări 3 

Alte activități 2 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite  2 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoştinţe de prevenţie oro-dentară (de prevenţie a cariei şi bolii parodontale) despre: 

- igienă orală 

- fluorizare 

- sigilarea şanţurilor şi fosetelor ocluzale 

- detartrajul manual şi mecanic 

4.2. de competențe Să cunoască managementul pacientului, termenii medicali şi proceduri de prevenţie oro-

dentară din punct de vedere practic 



 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru, laptop, videoproiector 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic  NU se aplică 

 

6. Competențe specifice acumulate 
6.1 Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Să aibă abilităţile şi competenţele necesare de a elabora proceduri 

preventive corespunzătoare, în sensul reducerii afecțiunilor dento-

parodontale și asigurării unei stări optime de sănătate oro-dentară 

pentru fiecare pacient. 
6.2 Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

Să aibă deschidere pentru învaţarea pe tot parcursul vieţii şi să 

demonstreze dorinţa de implicare în activităţi medicale şi ştiinţifice 

 

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

7.1. Obiectivul general Să aibă abilităţile şi competenţele necesare de a elabora un plan de 

tratament preventiv individualizat.  
7.2. Obiective specifice De a învăța studenții să-și formeze o gândire preventivă, având în 

vedere problemele specifice diferitelor categorii populaționale: 

femeia gravidă, copilul mic și preșcolar, adolescentul, adultul, 

vârstnicul, persoana cu nevoi speciale. 

 

8. Conținutul 
8.1.1. Curs (SEM I) Metode de predare Nr. 

ore/temă 

Observații 

Curs 1: Aspecte de prevenție oro-dentară la femeia 

gravidă 

Prelegere, expunere interactivă, 

videoproiecţie cu suport 

powerpoint 

 

Curs 2: Aspecte de prevenție oro-dentară la copilul mic și 

preșcolar. Ghidul anticipativ 

Prelegere, expunere interactivă, 

videoproiecţie cu suport 

powerpoint 

 

Curs 3: Aspecte de prevenție oro-dentară și îngrijiri 

speciale la pacientul cu despicătură de buză și/sau palat 

Prelegere, expunere interactivă, 

videoproiecţie cu suport 

powerpoint 

 

Curs 4: Aspecte de prevenție oro-dentară la adolescent Prelegere, expunere interactivă, 

videoproiecţie cu suport 

powerpoint 

 

Curs 5: Aspecte de prevenție oro-dentară la pacienta care 

utilizează anticoncepționale.    Îngrijirea preventiv 

stomatologică a pacientului purtător de aparate 

ortodontice 

Prelegere, expunere interactivă, 

videoproiecţie cu suport 

powerpoint 

 

Curs 6: Aspecte de prevenție oro-dentară la pacienta la 

menopauză 

Prelegere, expunere interactivă, 

videoproiecţie cu suport 

powerpoint 

 

Curs 7: Aspecte de prevenție oro-dentară la pacientul 

vârstnic. Îngrijirea preventiv stomatologică a pacienților 

purtători de proteze mobilizabile 

Prelegere, expunere interactivă, 

videoproiecţie cu suport 

powerpoint 

 

8.1.2. Curs (SEM II): - 
8.2.1. Laborator practic/stagiu clinic (SEM I) – NU se aplică 



8.2.1. Laborator practic/stagiu clinic (SEM II) – NU se aplică  

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Marian Cuculescu – Prevenția primară în carie și parodontopatii. Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2010. 

2. Ranga R., Cuculescu M., Țandără A., Funieru C., Slușanschi O., Bănicioiu N. – Aspecte practice în 

prevenția oro-dentară – manual de lucrări practice pentru studenții Facultății de Medicină Dentară și ai 

Colegiului de Asistență Dentară. Editura Universitară „Carol Davila” București, 2006.  

3. Wilkins E.M. Clinical practice of the dental Hygienist – 11th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 

Philadelphia, 2013 
 

 

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 Cunoașterea aprofundată a 

aspectelor de prevenție oro-

dentară specifice diferitelor 

categorii populaționale: 

femeia gravidă, copilul mic 

și preșcolar, adolescentul, 

adultul, vârstnicul, persoana 

cu nevoi speciale, 

Test grilă cu 5 de întrebări, 

tip complement simplu + 3 

subiecte scrise; 

 

Cunoștințe pentru nota 5 – 

cunoaştere elementară a 

temelor abordate de 

subiectele propuse; 

răspunsurile să nu conţină 

erori grave. 

 

Cunoștințe pentru nota 10 – 

cunoaştere aprofundată a 

temelor abordate de 

subiectele propuse - 

parcurgerea întregii 

bibliografii recomandate. 

100% 

Stagiu clinic NU se aplică  

Standard minim de performanță 

Cunoştinţe de bază  a subiectelor propuse 

 
În cazul unor situaţii epidemiologice nefavorabile activitatea de examinare va fi doar sub formă de 

grilă 

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

 

 
Data completării: 

05.09.2020 

       Semnătura titularului de curs  

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

 

Semnătura directorului de departament 

                          Prof. Univ. Dr. Bucur Alexandru 

15.09.2020 


