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Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Comisia pentru asigurarea calităţii 

 

 

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  Protetică Dentară Fixă și Ocluzologie 

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: „APLICAȚII ALTE 

TEHNOLOGIILOR DIGITALE ÎN PRACTICA STOMATOLOGICĂ” 

 

2.2 Locaţia disciplinei: Aleea Barajul Iezeru 8 sector 3 București 

2.3. Titularul activităților de curs : Prof. Dr. Petre Alexandru 

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic  

 

2.5. Anul de   

studiu 

 

 V 2.6. Semestrul 

 

IX 

 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

Disciplină 

opțională 

DA 

 

 

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

 

Nr. ore pe săptămână 2 din care :  curs 2 Stagiu clinic  
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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 14 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 4 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

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 - Studenti care au incheiat cursurile de “Tehnologia protezelor dentare” 

 

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru prevazut cu sistem de proiecție 

Punctualitate la ora de începere a cursului 

Ținută decentă și telefoane mobile închise 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

- Asimilarea cunoștințelor de bază pentru includerea de protocoale 

digitale în examinarea pacienților 

- Însușirea protocolului de colectare ,analiză și interpretare a datelor 

digitale.  

- Cunoașterea etapelor necesare pentru proiectarea și producția 

asistată de calculator a restaurărilor protetice  

- Abilități în gestiunea computerizată a cabinetului stomatologic. 

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

- Dobândirea cunoştinţelor pentru intelegerea elementelor 

fundamentale ale aplicatiilor digitale in practica stomatologica. 
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personale) 

 

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

 

5.1. Obiectivul general - Dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de bază necesare pentru includerea 

in cadrul examinarii si diagnosticarii pacientilor a unor protocoale din 

domeniul stomatologiei digitale, pentru prefigurarea si proiectarea 

tratamentelor protetice pe baza aplicațiilor digitale în stomatologie 

5.2. Obiective specifice - Dobândirea cunoştinţelor pentru intelegerea elementelor fundamentale ale 

aplicatiilor digitale in practica stomatologica 

- Cunoasterea celor mai moderne tehnici si modalitati digitale de 

investigare/examinare a pacientului 

- Insusirea protocolului pentru colectarea, analiza si interpretarea datelor 

digitale; documentarea completa a cazului clinic; stabilirea diagnosticului 

- Cunoaşterea etapelor necesare prefigurarii, proiectarii si a productiei 

asistate de calculator a restaurarilor protetice fixe si mobilizabile, precum 

si a pieselor intermediare 

- Stimularea abilitatii de a implementa cunostintele acumulate in practica 

stomatologica 

- Dobandirea de cunostinte in legatura cu sisteme computerizate de 

gestiune a cabinetului stomatologic 

- Mentinerea interesului pentru progresul in cercetarea stiintifica din 

domeniul stomatologiei si pentru colaborarea inter-disciplinara 

- Însuşirea unor noţiuni de ergonomie aplicate în acest domeniu, a unora de 

legislaţie si a unor noţiuni legate de medicina dentară bazată pe dovezi 

 

 

8. Conținutul 

8.1. Curs Nr.ore/temă Metode de predare Observații 

Curs 1 

Prezentare generală a aplicațiilor 

digitale în stomatologie – 

CAD/CAM, diagnosticul 

2 Expunerea 

interactiva a 

materialului de 

curs  

• Mijloace multi media 

• Prezentări power point 

• Filme didactice  
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computerizat al cariilor, tehnologii 

digitale în protetica dentară, 

radiografiile digitale, piesele 

dentare controlate computerizat, 

analiza ocluzală computerizată, 

fotografia digitală, sisteme 

computerizate de gestiune a 

cabinetului stomatologic, sisteme 

computerizate de determinare 

cromatică, laseri, anestezia locală 

asistată de tehnologia digitală 

 

Curs 2 

Amprenta digitală – istoric, 

performanțe, sisteme comerciale 

2 Expunerea 

interactiva a 

materialului de 

curs  

 

• Mijloace multi media 

• Prezentări power point 

• Filme didactice 

Curs 3 

Articulatorul digital 

2 Expunerea 

interactiva a 

materialului de 

curs  

 

• Mijloace multi media 

• Prezentări power point 

• Filme didactice 

Curs 4 

Proiectarea asistată de calculator a 

restaurărilor protetice – proteze 

fixe 

2 Expunerea 

interactiva a 

materialului de 

curs  

 

• Mijloace multi media 

• Prezentări power point 

• Filme didactice 

Curs 5 

Proiectarea asistată de calculator a 

restaurărilor protetice – proteze 

mobilizabile 

2 Expunerea 

interactiva a 

materialului de 

curs  

 

• Mijloace multi media 

• Prezentări power point 

• Filme didactice 

Curs 6 

Sisteme de gestiune digitatlă a 

informației clinice legate de 

2 Expunerea 

interactiva a 

materialului de 

• Mijloace multi media 

• Prezentări power point 

• Filme didactice 
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restaurările protetice curs  

 

Curs 7 

Tehnologii digitale de producție a 

lucrărilor protetice și pieselor 

intermediare 

2 Expunerea 

interactiva a 

materialului de 

curs  

 

• Mijloace multi media 

• Prezentări power point 

• Filme didactice 

  

8.2. Stagiu clinic  Metode de predare Observații 

 Bibliografie curs  

- Hirayama, H., et al. (2019). Digital restorative dentistry : a guide to materials, 

equipment, and clinical procedures. Cham, Switzerland, Springer 

- Rosenstiel S, Land M, Fujimoto J, Contemporary Fixed Prosthodontics, Fifth 

Edition, Elsevier, 2016 

- Manualele utilizatorului pentru aplicații: Exocad, Blue Sky Plan, Open Dental 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

- Mentinerea interesului pentru progresul in cercetarea stiintifica din domeniul stomatologiei si 

pentru colaborarea inter-disciplinara 

- Însuşirea unor noţiuni de ergonomie aplicate în acest domeniu, a unora de legislaţie si a unor 

noţiuni legate de medicina dentară bazată pe dovezi 

 

 

10. Evaluarea 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs  Examen scris 100% 

Standard minim de performanță 

• Cunoasterea celor mai moderne tehnici si modalitati digitale de investigare/examinare a 
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pacientului. 

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 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

                                Prof. Univ. Dr. Marina Imre 

  


