Program de studiu Medicina Dentara 2016-2022

Structura programului de studiu
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Biologie celulară şi moleculară/2 semestre
Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară/1 semestru
Chimie/1 semestru
Histologie-citologie/1 semestru
Embriologie/1 semestru
Anatomie/1 semestre
Biochimia cavităţii orale/1 semestru
Fiziologie generală/1 semestru
Ştiinţe comportamentale/1 semestru
Morfologia şi semiologia sistemului stomatognat/1 semestru
Metodologia cercetării ştiinţifice medicale/1 semestru
Practica de specialitate (5/4/8) Semiologie dentară şi funcţia masticatorie/1 semestru
Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
Educaţie fizică/2 semestre
Limbi moderne 2/2 semestre
Morala creştină/1 semestru
Tehnici de prim ajutor/1 semestru
Biostatistica/1 semestru
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Microbiologie, virusologie, parazitologie/2 semestre
Anatomie II/1 semestru
Fiziologia sistemului oro-facial/1 semestru
Genetică medicală/1 semestru
Anatomie patologică (Morfopatologie) /1 semestru
Patologie generală (Fiziopatologie) /1 semestru
Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
Educaţie fizică/2 semestre
Informatică medicală/1 semestru
Bioetică/1 semestru
Psihologie medicală/1 semestru
Ergonomie, organizarea şi dotarea cabinetului de medicină dentară/1 semestru
Materiale Dentare/1 semestru
Prevenţie oro-dentară/1 semestru
Practica de specialitate (4/5/8) Dentistică preventivă şi materiale dentare/1 semestru
Limbi moderne 2/2 semestre
Alergologie/1 semestru
Medicină dentară comunitară/1 semestru
Antropologia în medicina dentară/1 semestru
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Farmacologie/1 semestru
Tehnologia confecţionării protezelor dentare/2 semestre
Ocluzologie/1 semestru
Prevenţie oro-dentară/1 semestru
Odonto-terapie conservativă/1 semestru
Protetică dentară fixă (unidentara) /1 semestru
Practică de specialitate (5/4/8) Ocluzie normală - prevenţie oro-dentară/1 semestru
Semiologie medicală/1 semestru
Semiologie chirurgicală/1 semestru
Imunologie/1 semestru
Chirurgie şi anesteziologie generală/1 semestru
Medicină internă/1 semestru
Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
Cultură şi civilizaţie europeană/1 semestru
Medicina de urgenţă - urgenţe prespitaliceşti/1 semestru
Farmacovigilenta/1 semestru
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Odonto-terapie conservativă/1 semestru
Protetică dentară fixă (Puntea dentară) /1 semestru
Radiologei generală/1 semestru
Radiologie stomatologică/1 semestru
Endodonţie/1 semestru
Pedodonţie/1 semestru
Deontologie şi etică medicală/1 semestru
Anestezie şi sedare în medicina dentară. Chirurgie O.M.F. I/1 semestru
Epidemiologie medico-dentara/1 semestru
Istoria medicinei dentare/1 semestru
Practică de specialitate (5/4/8) Dentistică conservativă şi protetică dentară fixă/1
semestru
Endocrinologie/1 semestru
Pediatrie/1 semestru
ORL/1 semestru
Oftalmologie/1 semestru
Neurologie/1 semestru
Psihiatrie/1 semestru
Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
Produse vegetale utilizate în afecţiunile stomatologice/1 semestru
Biochimie clinică/1 semestru
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Igienă/1 semestru
Endodonţie/1 semestru
Estetică dento-alveolară/1 semestru
Chirurgie O.M.F. II/1 semestru
Pedodontie/1 semestru
Protetică dentară mobilă
Ortodonţie/1 semestru
Organizare legislativă medico-dentară/1 semestru
Parodontologie/1 semestru
Practică de specialitate (5/4/8) Odonto-stomatologie, protetică dentară şi ortodonţie/1
semestru
Stagiu pregătirea lucrării de licenţă/1 semestru
Dermato-Venerologie/1 semestru
Medicină Legală/1 semestru
Managementul cabinetului de medicina dentara/1 semestru
Fizioterapie/1 semestru
Medicină Socială/1 semestru
Farmacovigilenţa/1 semestru
Imagistică Medicală/1 semestru
Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre
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Parodontologie/1 semestru
Proteza mobilizabilă scheletată/1 semestru
Ortodonţie/1 semestru
Implantologie şi reabilitare protetică pe implante/1 semestru
Reabilitare orală/1 semestru
Patologie orală/1 semestru
Urgenţe în medicina dentară/1 semestru
Sănătate Orală/1 semestru
Proteza parţială mobilizabilă acrilică/1 semestru
Pregătirea lucrării de licenţă/1 semestru
Medicină Socială/1 semestru
Farmacovigilenţa/1 semestru
Limbi moderne (limba română obligatorie pentru studenţii străini) /2 semestre

