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INFORMAŢIE 

Despre activitatea cercului ştiinţific studenţesc în cadrul catedrei 

Stomatologie Stomatologie оrtopedică „Ilarion Postolachi” 

 în anul universitar 2018-2019 

 

      Conform cartei universitare şi Statutului catedrei în anul universitar 2018-2019 

şi-a continuat activitatea, în tradiţiile deja formate, cercul ştiinţific studenţesc. În 

anul universitar curent, ca şi în fiecare an, în luna septembrie se anunţă studenţilor 

reluarea activităţii cercului ştiinţific cu înscrierea doritorilor noi din rândurile 

studenţilor an. 3-5. 

     În cadrul catedrei, în raport cu particularităţile asistenţei stomatologice 

ortopedice, fiecare conferenţiar, asistent efectueze împreună cu studenţii 

investigaţii pe o subtemă ştiinţifică din tema sa, participând astfel la elaborarea 

temei ştiinţifice a catedrei. Prin urmare tematica elaborărilor ştiinţifice a cercului 

ştiinţific studenţesc reiese din tema generală a catedrei.  

Catedra acordă o atenţie permanentă investigaţiilor ştiinţifice avînd ca 

direcţie ştiinţifică “Profilaxia şi tratamentul ortopedo-protetic al afecţiunilor 

stomatologice” şi ca temă: ”Perfecţionarea şi elaborarea metodelor raţionale de 

diagnostic și tratament ortopedo-protetic în raport cu particularităţile de vîrstă şi 

individuale ale sistemului stomatognat.” 

Conducător ştiinţific şi consultant al cercului ştiinţific studenţesc este şeful 

de catedră. Anual au loc două şedinţe a cercului ştiinţific a cercului în plen, iar pe 

grupuri, săptămânal sau o dată în două săptămâni. Catedra consideră această 

modalitate de lucru a cercului ştiinţific la moment dat adecvată şi optimală. 

        Activitatea ştiinţifică a cercului studenţesc anual se discută la şedinţa catedrei, 

cu primirea deciziilor despre ameliorarea lucrului studenţilor. În fiecare an 

studenţii prezintă 2-4 rapoarte şi postere în cadrul Conferinţei ştiinţifice studenţeşti 

a facultăţii. În anul universitar 2018–2019 în cadrul Conferinţei anuale catedrale a  

fost prezentat 1 raport. A fost publicate 2 lucrari științifice în Culegera de rezumate 

științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău (R. Moldova) și în Culegera 

de rezumate științifice, Belgorod (F. Rusă). – / A. Goncear  an. IV, gr.1607, pe 

tema – «Metodele de protecție în timpul preparării țesuturilor dure a dinților»/.   

        În cadrul catedrei studenţii ce frecventează cercul ştiinţific se bucură de 

prioritate la pregătirea şi susţinerea lucrărilor de diplomă a examenului de Stat. 

         În anul universitar curent în cadrul cercului ştiinţific sunt înscrişi şi 

frecventează 2 studenţi an. 4. Ei lucrează asupra temelor ce reies din tema generală 

a catedrei „Perfecţionarea şi elaborarea metodelor raţionale de tratament ortopedo-

protetic”. 
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