FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Programul de studii universitare de masterat: Reabilitare orală estetică
Domeniul de master: Medicină Dentară

Informații generale
Cerințe: diplomă de licență (în domeniul medical) și concurs de admitere pe baza de examen
Durată: 1 an (2semestre); 60 ECTS
Forma de învățământ: cu frecvență
Limba de predare: româna
Titlul profesional acordat: Specialist în reabilitare orală estetică
Calificativul ultimei evaluări: Încredere - acreditat
Capacitatea maximă de școlarizare: 50 de locuri
Descriere
Programul de studii universitare de masterat în domeniul Medicinei Dentare 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 masteranzilor şi în corelaţie cu caracterul antreprenorial al profesiei de
medic stomatolog, este efectuată o gamă largă de servicii medicale de specialitate.
Misiune:
Prin misiunea de educație și cercetare asumată, programul de master Reabilitare orală estetică se
încadrează și completează profilul și specializarea Facultății de Medicină Dentară.
Obiectivele programului de studiu de masterat derivă din obiectivele strategice ale Facultății de
Medicină Dentară, respectiv ale UMFST “G.E. Palade” din Tg. Mureș și din misiunea asumată a
acesteia:
- promovarea educaţiei şi performanţei academice pentru formarea de specialiști competitivi
și profesionalizați în medicina dentară;
- formarea de cercetători și specialiști care să activeze în centrele de cercetare sau în clinici
publice sau private;
- cultivarea abilităților practice care să satisfacă cerințelor angajatorilor privind asigurarea de
resurse umane înalt calificate în domeniul stomatologic.
Obiective generale:
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-

Crearea unei resurse umane înalt specializate în domeniul stomatologiei;
Formarea deprinderilor de cercetare fundamentală şi aplicativă a masteranzilor, pentru
implementarea unei atitudini clinice, specifice domeniului medicină dentară;
Crearea unei baze de selecție pentru admiterea la studii universitare de doctorat.

Competențe și cunoștințe dobândite
Competenţe profesionale
- Identificarea stării de boală şi stabilirea diagnosticului corect al afecţiunii (afecţiunilor)
dentare ;
- Analiza clinică în baza conceptelor de reabilitarea orală estetică ;
- Diagnosticul și terapia defectelor estetice ;
- Obținerea de competențe minimale în utilizarea terapiilor inovative specifice stomatologiei și
esteticii orofaciale moderne ;
- Restaurarea protetică a disfuncționalităților aparatului dento-maxilar prin terapie
implantară ;
- Identificarea particularităţilor diagnostice și examinarea pacientului în contextul abordării
interdisciplinare a planului de tratament. Abordări terapeutice personalizate moderne ;
- Etica și integritatea profesională. Corectitudinea muncii în echipă.
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
1. Geometrie și estetică orofacială
2. Estetica în ortodonția clinică
3. Concepte de reabilitare orală
4. Biomecanică implantară
5. Aplicațiile laserului în stomatologia estetică
6. Reabilitare orală personalizată
7. Chirurgia parodontală în estetica dentară
8. Metode de albire a dinților
9. Reabilitare orală interdisciplinară
10. Etică și integritate academică
11. Managementul estetic cu materiale ceramice
12. Reabilitare orală implanto-protetică
13. Practică de specialitate. Activități clinice
14. Disciplină opțională (Ghiduri chirurgicale în implantologie/ Protezarea provizorie)
15. Elaborarea lucrării de disertație
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Perspective ocupaționale
Programul de studii universitare de masterat, Reabilitare orală estetică, se încheie cu susținerea
disertației, în urma căreia se conferă titlul de specialist în reabilitare orală estetică. Pregătirea
postuniversitară poate fi continuată prin programe de studii doctorale.
Ocupația care poate fi practicată pe piața muncii prin calificarea de specialist în reabilitare orală
estetică, conform clasificării ocupațiilor din România este de cercetator în medicina stomatologică
(cod COR 226104).
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