ANEXA nr. 3 la metodologie

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Medicină şi Farmacie / Medicină Dentară
Sănătate
Licenţă
Medicină Dentară/ Medic Dentist

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Practică de vară. Tehnologia protezelor dentare. Materiale dentare
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr.Leață Răzvan; As. Univ. Drd. Marcu Teodora
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul
2 2.6 Tipul de evaluare
V
2.7 Regimul disciplinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
40
din care: 3.2 curs
3.3 lucrări practice
3.4 Total ore din planul de învăţământ
160
din care: 3.5 curs
3.6 lucrări practice
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi cercuri științifice studențești
3.7 Total ore studiu individual
0
3.9 Total ore pe semestru
160
3. 10 Numărul de credite
2

40
160
ore
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

‒ Aprofundarea cunoștintelor de tehnologia protezelor dentare și materiale dentare;
‒ Aprofundarea cunoștințelor despre lucrările protetice dentare;
‒ Aprofundarea termenilor de specialitate privind materialele dentare și utilizarea acestora în
activitatea zilnică.
‒ Aprofundarea cunoștințelor privind relațiile dintre funcția masticatorie și arcadele
dentare artificiale la protezele dentare;

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfășurare a
Sală de lucrări practice cu 10 mese de tehnică dentară , videoproiector, ecran proiecție,
lucrărilor practice
acces la internet,materiale dentare.
computer (PC sau laptop).

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
‒

Asimilarea cunoştinţelor teoretice necesare execuției corecte a tuturor tipurilor de lucrări protetice
mobile
‒ Obținerea unei manualități sporite prin execuția etapelor tehnice la proteza mobila
‒ Dobândirea unor cunoştinţe practice prin experienţe proprii în procesul de realizare a protezelor
‒ Capacitatea de a efectua fazele tehnice pentru realizarea corectă şi eficientă a protezelor dentare mobile
aplicând diferite metode şi materiale dentare
‒ Prezentarea și cunoașterea etapelor clinico-tehnice de confecționare a protezelor dentare mobile.
‒ Cunoașterea tuturor lucrărilor protetice mobile.
Critica unor lucrări protetice incorect executate dar și a cauzelor care au dus la realizarea lor.
Însuşirea noţiunilor de semiologie şi morfologie a dinţilor şi a arcadelor dentare;
Cunoaşterea fiecãrei entităţi morfologice individuale şi asocierea lor într-un complex morfologic
funcţional -arcada
dentară.Să
identifice şi într-o
sã diferenţieze
fiecare entitate și
morfologicã
baza de
-Identificarea
rolurilor
și responsabilitătilor
echipă pluridisciplinară
aplicarea depetehnici
caracteristilor
morfologice
individuale
de grup;
relaționare
și muncă
eficientă
în cadrul şiechipei
și în relație cu pacientul.
Să fie capabili
clinică șia fiecãrui
dintede
în comunicare
raport cu ceea
reprezintã
el prin
-Utilizarea
eficientăsã aaprecieze
surselor valoarea
informaționale
a resurselor
și ce
formare
profesională
atributele(portaluri
sale : în masticaţie,
fonaţie,software
fizionomie
să poată stabili
a acestora.
asistată
Internet, aplicații
de şi
specialitate,
baze odeierarhizare
date, cursuri
on-line etc.) atât în
limba română cât și într-o limbă de circulație internațională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
-Introducere în tehnologia protezelor dentare mobile
-Utilizarea cunoștințelor prin schimburi de experiențe
-Cunoașterea specificului în protetica mobila
-Principii în cunoasterea manoperelor de tehnica dentara
-Învățarea atribuțiilor personalului mediu sanitar.
-Însuşirea atribuțiilor asistentei medicale de stomatologie privind
prepararea materialelor stomatologice.
-Dezvoltarea unei gândiri clare şi coerente.
7.2 Obiectivele specifice

La terminarea anului II, se propune ca studenții să aibă cunoștințe necesare
pentru:
• diferențierea unor lucrari dentare mobile şi materialele utilizate
• a cunoaște și a interpreta elementele unei lucrari dentare de calitate
a corela principiile tehnologiei dentare cu activitatea clinica
stomatologica, a percepe interdisciplinar TPD cu celelalte specialități

8. Conţinuturi
8. 2 Seminar/laborator
1. Menţinerea şi stabilitatea protezelor totale. Factori biologici de
menţinere: succiunea, adeziunea, tonicitatea musculară, presiunea
atmosferică şi deglutiţia. Părţile componente ale protezei , şaua
protezei şi dinţii artificiali Factorii excepţionali de menţinere.
2. Etapele clinico-tehnice de realizare a protezelor totale.
preliminară, modelul preliminar, lingura individuală, amprenta
funcţională

Metode de predare
-lucrări practice cu demonstrații și
aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.
-lucrări practice cu demonstrații și

Observaţii
16ore

16ore

Analiza şablonului de ocluzie după determinarea relaţiilor
intermaxilare.Materialele utilizate in executia fazelor de lucru.
3. Macheta protezelor totale: alegerea dinţilor artificiali , reguli şi
tehnici de montare a dinţilor artificiali. Proba clinică şi macheta
definitivă a protezelor totale.Utilizarea cerii dentare,a dintilor din
acrilat si ceramica,a instrumentarului.
4. Tehnici de ambalare a protezei totale, îndepărtarea cerii
machetei, izolarea tiparului, prepararea şi introducerea acrilatului
în tipar.Polimetacrilatul de metal,adezivi si izolatori.
Dezambalarea , prelucrarea şi lustruirea.
5. Proteza parţială mobilizabilă cu bază acrilică componente,
caracteristici, tehnologia de fabricaţie.
Crosetele din sârmă : caracteristici, tipuri, clasificare, indicaţii,
contraindicaţii, avantaje, dezavantaje.
6. Proteza parţială mobilizabilă cu baza metalică scheletată :
componente, caracteristici, tehnologia de fabricaţie.
Crosetele turnate: caracteristici, tipuri, clasificare, indicaţii,
contraindicaţii, avantaje, dezavantaje. Funcţiile crosetelor turnate
şi efectele lor asupra dinţilor.
7. Fazele clinico-tehnice de realizare a protezelor parţiale
mobilizabile scheletate,reparaţii.
Materiale pentru reparaţii.

-aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.
-lucrări practice cu demonstrații și
aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.
-lucrări practice cu demonstrații și
aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.
-lucrări practice cu demonstrații și
aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.
-lucrări practice cu demonstrații și
aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.

8ore

8ore

8ore

8 ore

-lucrări practice cu demonstrații și
aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.
8. Biodinamica protezelor parţiale mobilizabile scheletate : forţele -lucrări practice cu demonstrații și
care acţionează asupra lor , deplasările posibile ale protezelor
aplicații efectuate de studenți sub
parţial mobilizabile, sisteme speciale de mentinere, sprijin şi
îndrumarea cadrului didactic.
stabilizare a protezelor parţial mobilizabile.
-prezentare de caz interactivă.

16 ore

-lucrări practice cu demonstrații și
aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.

16 ore

-lucrări practice cu demonstrații și
10. Materiale pentru amprentare
Materiale pentru modele.Utilizarea lor în contextul executării aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
protezelor dentare de orice tip.
-prezentare de caz interactivă.

16 ore

11. Rășini restaurative: Studenții vor studia diferite tipuri de -lucrări practice cu demonstrații și
rășini folosite în medicina dentară , modul lor de prezentare și aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
preparare. Compoziţia materialului de tip răşină.
-prezentare de caz interactivă.

16 ore

-lucrări practice cu demonstrații și
aplicații efectuate de studenți sub
îndrumarea cadrului didactic.
-prezentare de caz interactivă.

16 ore

9. Criterii de selectie ale materialelor dentare. Proprietatile
materialelor dentare.
Materiale restaurative pe bază de rășini acrilice și rășini diacrilice .

12. Materiale pentru amprentare; studenții vor studia modul de
prezentare, manipulare, stocare ale diferitelor tipuri de materiale
rigide și semirigide ireversibile de amprentare; materiale rigide și
semirigide reversibile, materiale elastice.

16 ore

Bibliografie
1. Bratu D, Romînu M. Aparatul dento-maxilar. Date de morfologie funcţională clinic. Editura Helicon, Timişoara,
1997,
2. Chira Iulia. Morfopatologia funcţională a aparatului dento-maxilar. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1981,
3. David Dumitru. Morfologia dinților și arcadelor dentare - curs. București, 2003,
4. M. Sabau: Ocluzologie Curs, Editura Universitatii „Lucian Blaga”, Sibiu 2009,
5. S.Ioniţă, A.Petre: Ocluzia dentară, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006,
6. I Găucan.I.Constantin-Cartea tehnicianului dentar.Editura Medicală,Bucuresti 1999,
7. Norina Forna - Telescoparea în terapia edentaţiei parţiale întinse, Editura Apollonia Iaşi, 2002,
8. Norina Forna, Vasile Burlui - Clinical Guidelines and principles in the therapy of partial extended edentation,
Editura Apollonia, Iaşi, 2001.
9. Norina Forna –Protetică Dentară,vol.II,Proteza mobilă,Editura Enciclopedică Bucureşti,2011.
5.Bratu Dorin,Nussbaum Robert-Bazele clinice si tehnice ale protezarii mobile,Editura Medicala Bucuresti
2003.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionalefacultativă:
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Bibliografie
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară și din
străinătate.
1. S.Popşor:
Elemente de gnatologie, Lito UMF Tg.Mureş, 2003
Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti de la instituţiile de profil, precum şi cu reprezentanţi ai
mediului academic.
Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu
reprezentaţi ai mediului academic cât și cu profesori din învăţământul preuniversitar gălăţean.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

Evaluarea cunoștițelor
(oral,test grilă)
Însuşirea metodelor de lucru

Conversaţie
Probă scrisă
Probă orală
Evaluare continuă

60%
40%

10.6 Standard minim de performanţă
‒ prezenţa la toate lucrările practice sau recuperarea eventualelor absențe (sunt admise 3 absențe /semestru care
vor fi recuperate conform programului cadrului didactic. Se admit absențe suplimentare cu ocazia
manifestărilor științifice studențești sau a altor situații conform art.10 din Regulamentul Activității
Universitare a Studenților);
‒ însuşirea termenilor de specialitate şi utilizarea lor în context în mod adecvat;
‒ însuşirea noţiunilor de bază care să demonstreze parcurgerea materiei;
‒ Capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor de prevenție medicală.
‒ Înțelegerea importanței cunoștințelor despre prevenția dentară în concordanță cu standardele de sănătate orală.
‒ Însuşirea deprinderilor aplicative de bază şi aplicarea lor în practica de zi cu zi.

Data completării
15.05.2017
Data avizării în catedră
29.05.2017

Semnătura titularului
Conf. univ .dr.Leață Răzvan
Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr.Iulia Chiscop

