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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 TOTALA/Curs optional: CORELATII ESTETICE IN PROTEZARE – 

EVALUARI CONVENTIONALE SI PRIN TEHNOLOGII ACTUALE 

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/ PROTEZARE TOTALA optionale din cadrul disciplinei: 

CORELATII ESTETICE IN PROTEZARE – EVALUARI CONVENTIONALE SI PRIN TEHNOLOGII 

ACTUALE 

2.2 Locaţia disciplinei: Aleea Barajul Iezer, nr 8, sect 3, Bucuresti 

2.3. Titularul activităților de curs: Prof. Univ. Dr. Elena PREOTEASA 

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic Conf. Univ. Dr. AnA Maria Cristina ȚÂNCU 

 

2.5. Anul de   

studiu  

An V 2.6. Semestrul 

 

IXsau 

X (peste 

40 

studenţi

/serie) 

 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DS  

Optional 

 

 

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

Nr. ore pe 

săptămână 

2ore/7 sapt din care:  curs 2ore/7 sapt Stagiu clinic  

Total ore din planul 

de învățământ 

14 ore/serie Din care :  curs 14 ore 

curs/serie 

 Stagiu clinic  

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 ore 

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

teren 

15 ore 

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

Tutoriat 7 ore 

Examinări 3 ore 

Alte activități 5 ore 

Total ore de studiu individual  36 ore 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite  2 



   

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoştinţe de 

- anatomie si fiziologie privind structurile orale si maxilo-faciale  

- tehnologia realizarii protezelor fixe şi mobile 

- notiuni privind protezarile fixe şi mobile 

- evaluari clinice si prin tehnologii moderne 

4.2. de competențe Să cunoască: 

- managementul pacientului in vederea protezarii estetice 

- să înţeleagă şi să folosească termeni medicali de estetica 

- tehnici de examinare si diagnostic general si oro-dentar cu valoare estetica 

- impactul estetic al protezarii asupra calitatii vietii 

 

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

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Cabinet/sala de curs, dotari pentru evaluari clinice 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Abilităţi dobândite de student: 

- să poată stabili diagnostice specifice medicinii dentare cu impact estetic 

- să poată pune in evidenta caracteristici dento-faciale cu valoare estetica  

şi să le înregistreze în fişa pacientului 

- să poată realiza un plan de tratament personalizat în funcţie de afectiuni, 

de vârstă, gen şi sa respecte caracteristicile individuale 

- - să poată comunica pacientului si laboratorului datele estetice cu impact 

asupra realizarii pieselor protetice 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

identificarea rolurilor şi a 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 

 

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

5.1. Obiectivul general - - stabilirea celor mai eficiente mijloace de comunicare cu pacientul şi 

perfecţionarea deprinderilor necesare examinării pacienţilor în vederea 

stabilirii unui diagnostic si plan de tratament personalizat in concordanţă 

cu caracteristicile generale si individuale 

5.2. Obiective specifice - conceperea celui mai bun şi eficient plan de tratament pentru 

fiecare pacient tratat protetic 

- capacitatea de a propune cel mai eficient tratament individualizat 

- deprinderea abilităţilor practice de a efectua etapele procedurilor 

terapeutice propuse si de a le comunica pacientului si tehnicianului  

 

8. Conținutul 
8.1. Curs SEMESTRUL I. si II Metode de predare Observații 

Curs 1. Estetica – notiuni si 

principii generale. Principii estetice  

in aranjamentul dentar. 

Microestetica dentara (forme, 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 



marime, culoare, aranjament 

dentar). 

Curs 2. Culoarea dentara- Notiuni 

si principii generale. Elementele 

culorii dentare.Valoarea estetica. 

Modalitati conventionale si 

tehnologii actuale de evaluare si 

transmitere a culorii dentare.  

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 

Curs 3. Estetica fetei in zambet, 

evaluarea ei prin metode 

conventionale si tehnici moderne,  

corelatiile cu tratamente protetice. 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 

Curs 4. Estetica fetei (din normă 

frontala si laterală), aspecte 

particulare, evaluare si corelatiile 

cu tratamente protetice. 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 

Curs 5 Estetica si personalizarea 

tratamentelor protetice. Tehnici de 

protezare cu implicatii estetice. 

Workshop tematic 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, workshop, 

demonstratii practice 

2 ore/curs 

Curs 6. Exemplificari clinice si 

discutii. workshop  tematic. 

Examen final. 

 

Expunerea interactivă a materialului, prezentări 

power point, workshop. Examen final oral 

2 ore/curs 

Curs 7. Exemplificari clinice si 

discutii. workshop  tematic. 

Examen final. 

Expunerea interactivă a materialului, prezentări 

power point, workshop. Examen final oral 

2 ore/curs 

 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observații 

SC 1 Prezentare instrumentar de 

evaluare estetica. Intocmirea unui 

protocol si a unei fise de evaluare 

estetica. Evaluari si diagnostic 

estetic in vederea protezarii. 

Expunerea interactivă a materialului informativ 

conform programei analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power point, demonstratii 

practice 

 

…….   

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Elena Preoteasa -Aspecte clinice şi terapeutice la edentaţi total cu modificări ale statusului oral, Ed Universitara 

Carol Davila, 2005. 

2. Mihaela Păuna, Elena Preoteasa – Aspecte practice în protezarea edentaţiei totale – Ed Cerma Bucureşti 2002, 

reeditata 2005, 2007. 

3. Elena Preoteasa – Examinarea pacientului in vederea protezarii totale, Ed Cerma, 1999. 

4. Elena Preoteasa, Studiul schematic al fotografiilor în protezarea totală, Revista Naţională de Stomatologie, 

Bucureşti, nr 1, vol I, 2001, p. 23 – 27. 

5. Mihaela Păuna, Elena Preoteasa, Rapoartele mandibulo-maxilare la edentatul total, Editura Cerma, Bucureşti, 

1999.  

6. Elena Preoteasa, M Gavan, C T Preoteasa, C Murariu-Magureanu, Ranforsarea bazelor acrilice cu agenţi fibrilari 

şi cu pulberi. Studii clinice şi experimentale, Ed CERMAPRINT 2008 

7. Publicatii din literatura de specialitate de actualitate pe tema protezarii edentatului total: 

- The Journal of Prosthetic Dentistry 

- British Dental Journal 

- Gerodontology. 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Cursurile sunt coroborate cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii studentesti, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului, fiind adaptate permanent la noile cerinte si 

tehnologii, fiind organizate in acest sens si workshop-uri tematice. 

 

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

Curs Examen teoretic oral, 

insotit de prezentari 

power point a unor 

abordari recente din 

literatura de specialitate 

pe tematica programei 

analitice 

- cunoştinţe pentru nota 5 

– cunoaşterea elementară 

a problematici esteticii 

dento-faciale cu impact 

protetic. Raspunsurile să 

nu conţină erori grave. 

- cunoştinţe pentru nota 10 

– cunoaşterea aprofundată 

a problematici esteticii 

dento-faciale cu impact 

protetic.Răspunsuri 

corecte la toate întrebările 

Examen oral 

. 

50% 

Stagiu clinic Prezentări tematice power 

point 

 25% 

Prezentări clinice si 

discutii 

 25% 

Standard minim de performanță 

● Cunoaşterea noţiunilor şi a procedurilor estetice elementare in restaurarile protetice. 

 
Fisa disciplinei se va adapta in functie de evolutia pandemiei COVID-19 

 

 
Data completării: 

16.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

Prof. Univ. Dr. Elena 

PREOTEASA 

Conf. Univ. Dr. Ana Maria 

ȚÂNCU 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

 

Semnătura directorului de departament 

                         Prof. Univ. Dr. Marina IMRE 

 

  


