FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Programul de studii de licență: Medicină Dentară
Domeniul de studii: Sănătate
Informații generale
Cerințe: diplomă de bacalaureat și concurs de admitere pe baza de examen
Durată: 6 ani (12semestre); 360 ECTS
Forma de învățământ: cu frecvență
Limba de predare: româna, maghiara
Titlul profesional acordat: Doctor medic stomatolog
Calificativul ultimei evaluări: Încredere - menținerea acreditării
Capacitatea maximă de școlarizare: 140 locuri
Descriere
Programul de studii Medicină Dentară funcționează în cadrul Facultății de Medicină Dentară a UMFST
„G.E.Palade” din Târgu Mureș. Baza de învăţământ şi cercetare la standarde europene, formată din
Centrul Integrat de Medicină Dentară, compartimentul de simulare și de imagistică stomatologică,
laboratoarele didactice şi de cercetare, numeroasele facilităţi pentru studenţi, garantează
desfăşurarea unui proces educaţional modern, dinamic, cu activităţi complexe.
Sub îndrumarea exigentă a cadrelor didactice ale facultăţii, în cadrul activităţilor clinice componente
ale procesului educaţional al studenţilor şi în corelaţie cu caracterul antreprenorial al profesiei de
medic stomatolog, este efectuată o gamă largă de servicii medicale de specialitate.
Misiune:
Misiunea programului de studiu Medicină Dentară face parte integrantă din misiunea UMFST ”G.E.
Palade” din Târgu Mureș așa cum este prevăzută în Carta Universității și constă în:
- promovarea educaţiei şi performanţei academice pentru formarea de absolvenţi competitivi
și profesionalizați în medicina dentară;
- formarea de cercetători care să activeze în centrele de cercetare și să urmeze studii
universitare de doctorat;
- cultivarea abilităților practice care să satisfacă cerințelor angajatorilor privind asigurarea de
resurse umane înalt calificate în domeniul stomatologic.
Obiective generale:
- Selecţia şi dezvoltarea continuă a unui corp academic valoros, dedicat programului de studiu
Medicină Dentară;
- Formarea deprinderilor de cercetare fundamentală şi aplicativă a studenţilor, pentru
implementarea unei atitudini clinice, specifice domeniului medicină dentară;
- Crearea unei baze de selecție pentru admiterea la studii universitare de doctorat.
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Competențe și cunoștințe dobândite
Competenţe profesionale
- Identificarea stării de boală şi stabilirea diagnosticului corect al afecţiunii (afecţiunilor)
dentare;
- Terapia conservativă a structurilor odonto - parodontale;
- Diagnosticul şi terapia interceptivă a anomaliilor aparatului dento-maxilar;
- Restaurarea protetică a arcadelor dentare;
- Identificarea particularităţilor diagnostice şi evolutive şi examinarea pacientului cu afecţiuni
chirurgicale din sfera oro-maxilo-facială;
- Gestionarea bazelor teoretice şi legislative ale sistemelor de sănătate operaţionale în
România precum şi a celor manageriale vizând cabinetul de medicină dentară.
Competenţe transversale
- Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi
asistenţă calificată;
- Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini
pentru nivelurile subordonate;
- Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Discipline
Anul I
Biologie celulară și moleculară
Anatomie și embriologie
Fiziologie
Biofizică. Biofizica în medicina dentară
Biochimie generală
Histologie. Citologie
Limbi moderne 1
Educație fizică
Prim ajutor/Abilități de comunicare
Igienă și educație pentru sănătate
Terminologie medicală
Științe comportamentale
Bioetică și deontologie medicală
Neuroanatomie și anatomie cervicală
Biochimia cavității orale
Morfologia funcțională a dinților și arcadelor
dentare. Funcția masticatorie
Practică de specialitate anuală
Disciplină opțională

Anul II
Anatomie clinică, topografică și imagistică
Anatomie patologică
Genetică
Imunologie
Limbi moderne 2
Educație fizică
Microbiologie - bacteriologie
Materiale dentare
Microbiologie - virusologie, micologie
Fiziopatologie
Farmacologie
Medicină dentară preventivă 1
Ergonomie. Noțiuni de diagnostic în
stomatologie
Igienă și educație pentru sănătate
Psihologie medicală
Metodologia cercetării științifice
Informatică medicală și biostatistică
Practică de specialitate anuală
Disciplină opțională
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Anul III
Anestezie. Anestezie și sedare în medicina
dentară
Tehnologia protezelor dentare (1), (2)
Semiologie medicală. Medicină internă
Ocluzologie
Medicină dentară preventivă 2
Odontoterapie conservativă (simulare)
Semiologie chirurgicală. Chirurgie generală
Dermatologie
Protetică dentară (simulare)
Practică de specialitate anuală
Disciplină opțională
Disciplină facultativă

Anul IV
Odontoterapie
Endodonție 1
Protetică dentară fixă
Medicină legală
Radiologie generală
Chirurgie dento-alveolară
Boli infecțioase
Epidemiologie și medicină preventivă
Oto-rino-laringologie
Oftalmologie
Radiodiagnostic dentar
Pedodonție 1
Neurologie
Psihiatrie
Pediatrie
Practică de specialitate anuală
Disciplină opțională

Anul V
Chirurgie orală și maxilo-facială 1
Ortodonție 1
Estetica în ortodonție
Pedodonție 2
Implantologie orală
Noțiuni de endocrinologie
Fizioterapia în medicina dentară
Terapie implanto-protetică
Parodontologie 1
Protetică dentară mobilă
Endodonție 2
Practică de specialitate anuală
Disciplină opțională

Anul VI
Organizare și legislație profesională
Managementul cabinetului dentar
Protetica dentară mobilizabilă
Parodontologie 2
Urgențe medico-chirurgicale în medicina
dentară
Patologie orală
Chirurgie orală și maxilo-facială 2
Cosmetică dento-facială
Ortodonție 2
Reabilitare orală
Medicină dentară comunitară
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de licență
Disciplină opțională

Pachet opționale

PRECLINIC

CLINIC

Discipline opționale
Materiale dentare în stomatologia pediatrică
Principii de dietetică în patologia cavității orale
Comunicare medic-pacient
Tehnici adezive moderne
Boli profesionale și boli legate de profesie în medicina dentară
Etică și integritate academică
Factori ereditari genetici în determinarea tulburărilor din sfera oro-facială
Magnificare în odontoterapie
Asepsia, antisepsia și sterilizarea în cabinetele dentare
Gerontostomatologie
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Patologia iatrogenă
Managementul riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională în
medicina dentară
Tehnici minim invazive în protetica dentară
Tehnici chirurgicale și de regenerare parodontală
Ortodonţie digitală
Diagnosticul şi tratamentul disfuncţiei craniomandibulare
Gravida și lăuza în cabinetul de medicină dentară

Perspective ocupaționale
Cei 6 ani ai programului de studiu Medicină Dentară se încheie cu examenul de licență, în urma
căruia se conferă titlul de doctor medic stomatolog şi se dobândește dreptul de liberă practică
(diplomă de licență recunoscută în Uniunea Europeană).
Pregătirea postuniversitară poate fi continuată prin programe de rezidențiat în 7 specialităţi
diferite şi prin programe de studii de masterat sau doctorat.
Ocupațiile care pot fi practicate pe piața muncii prin calificarea de medic stomatolog, conform
clasificării ocupațiilor din România, sunt următoarele:
- Medic stomatolog (cod COR 226101);
- Medic stomatolog rezident (cod COR 226102);
- Medic stomatolog de specialitate (cod COR 226103);
- Cercetator în medicina stomatologică (cod COR 226104);
- Asistent de cercetare în medicina stomatologică (cod COR 226105).
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