CIÈNCIES DE LA SALUT

ODONTOLOGIA

En què consisteix?
L’objectiu fonamental del títol de grau d’Odontologia
és formar el millors professionals amb els
coneixements generals de caire científic/tecnològic i
amb les nocions teòriques i pràctiques bàsiques de
la part més relacionada amb l’Odontologia i la Salut
Bucodental.

Quines competències adquiriràs?

GRAU

Aquest grau està dissenyat per proporcionar als
estudiants tots els coneixements teòrics i pràctics
necessaris per exercir la professió regulada de dentista
per millorar la salut bucodental de les persones de
caràcter individual i col•lectiu, inclòs els principis ètics
i les responsabilitats legals.

Quin perfil has de tenir?

Quines sortides professionals tindràs?
Com dentista per compta pròpia, a la seva clínica

Vocació de servei en activitats sanitàries.
Interès general previ per les Ciències de

la Salut.
Especial sensibilitat per la higiene.

Escola Universitària d’Odontologia.
Seu: Carrer Passamaners, 11
CP: 07009
Tel: 971 77 71 31
secretaria@ademaescuelauniversitaria.com

dental, essent un treballador adscrit al règim especial de
treballadors autònoms.
Dentista per compta aliena. En Aquesta modalitat, a la
vegada, es poden presentar diverses possibilitats:

Capacitat per al treball en equips

específics o multidisciplinaris i / o
internacionals.
Capacitat de treballar sota pressió i

complir terminis i objectius.

1. Treballador oferint serveis odontològics per: altres
professionals i empreses prestatàries d’aquests tipus
de serveis.
2. Treballar en els serveis sanitaris públics (centres
de salut, hospitals) com a professional sanitari

Capacitat de raonament crític i flexible

odontològic.

Capacitat de compromís ètic.

3. Treballar en altres països de la Unió Europea en

Capacitat i facilitat per a les relacions i la

els que existeix una important demanda de dentistes

comunicació interpersonal.
Mentalitat oberta als avenços tecnològics
i noves tècniques.

espanyols.
Treballar com a docent
Treballar com a investigador.

Capacitat per reconèixer i acceptar la
diversitat i la cultural.

MÉS INFORMACIÓ
http://www.ademaescuelauniversitaria.com
Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat

alumnes@uib.cat 971 10 10 70
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PLA D’ESTUDIS

Psicologia, comunicació i salut.
Fisiologia humana.
Biomorfología i microbiologia de l’aparell estomatognàtic.
Epidemiologia i salut pública.
Radiologia i odontologia legal.

Primer semestre

Anatomia humana.
Bioquímica humana.
Microbiologia i immunologia humana.
Introducció a la investigació en salut i Estadística.
Histologia Humana.

Materials odontològics, equipament, instrumentació i
ergonomia I.
Patologia mèdica i anatomia patològica I.
Introducció a la cirurgia.
Odontologia preventiva i comunitària bàsica.
Farmacologia.

Segon semestre

Primer semestre

SEGON CURS

Segon semestre

PRIMER CURS

Materials odontològics, equipament, instrumentació i
ergonomia II.
Patologia mèdica i anatomia patològica II.
Medicina Bucal I.
Pròtesis estomatològica I.
Patologia dental

Endodòncia.
Periodòncia I.
Ortodòncia II.
Cirurgia bucal I.
Informàtica i planificació del consultori odontològic.

Primer semestre

Operatòria dental.
Ortodòncia I.
Pròtesis estomatològica II.
Odontopediatria I.
Odontologia basada en l’evidència científica.

Odontologia preventiva i comunitària aplicada.
Pròtesis estomatològica III.
Odontologia restauradora i endodòncia clínica.
Periodòncia II.
Ortodòncia III.

Segon semestre

Primer semestre

QUART CURS

Segon semestre

TERCER CURS

Odontopediatria II.
Pròtesis estomatològica IV.
Estètica dental.
Medicina Bucal II.
Cirurgia bucal II.

Segon semestre

Primer semestre

CINQUÈ CURS
Clínica odontològica integrada d’adults I.
Clínica odontològica integrada infantil.
Assignatura optativa.
Investigació i documentació en Odontologia.

Clínica odontològica integrada d’adults II.
Odontologia en pacients especials.
Treball de fi de grau.
Assignatura optativa.
Pràctiques externes - Pràcticum.
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