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Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Comisia pentru asigurarea calităţii 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

2020-2021 

 

1. Date despre program 
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI 

1.2. FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ –DEPARTAMENTUL II 

1.3. DISCIPLINA FIZIOPATOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE – Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENŢĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei: FIZIOPATOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE 

2.2. Locaţia disciplinei: Academia HIV – Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” 

2.3. Titularii activităţilor de curs: Prof. Dr. Ștefan Sorin Aramă (1s), ȘL. Dr. Cătălin Tilișcan (1s),  

ȘL. Dr. Alexandru Croitoru (1s) 

2.4. Titularii activităţilor de lucrări practice: Prof. Dr. Ștefan Sorin Aramă, ȘL. Dr. Cătălin Tilișcan,  

ȘL. Dr. Alexandru Croitoru  

2.5. Anul 

de studiu 

II 2.6. 

Semestrul 

III, IV 2.7. Tipul de 

evaluare 

Exame

n 

2.8. 

Regimul 

disciplinei 

Disciplină 

Fundamentală(DF) 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) 

Nr. ore pe săptămână 
sem. III 4 din care curs: 2 LP: 2 

sem. IV 4 din care curs: 2 LP: 2 

Total ore din planul de învățământ 
sem. III 56 din care curs: 28 LP: 28 

sem. IV 56 din care curs: 28 LP: 28 

 

Distribuția fondului de timp 

ore 

sem. I sem. 

II 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

15 15 

Pregătire seminare / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 8 8 

Tutoriat 1 1 

Examinări 4 4 

Alte activități 1 1 

Total ore de studiu individual 44 44 

Total ore pe semestru 100 100 

 

Numărul de credite 
sem. I 

sem. 

II 

4 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
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4.1.  de curriculum Studentul trebuie să aibă cunoștinţe de anatomie, 

fiziologie, biologie generală, genetică, biochimie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să fie capabil: 

- să identifice aspecte generale legate de activitatea 

celulară și metabolismul celular 

- să cunoască funcțiilefundamentale ale organismului 

uman 

- să înţeleagă parametrii funcționali legați de activitatea 

sistemelor de organe 

- să caracterizeze liniile celulare și să asocieze structura 

cu funcțiile acestora 

- să caracterizeze valorile măsurabile ale parametrilor 

mediului intern 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Amfiteatru minim 100 locuri, computer, videoproiector 

5.2. de desfăşurare a lucrărilor practice Sală de lucrări practice, laptop, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale 

(exprimate prin cunoştinţe şi 

abilităţi) 

Abilităţi dobândite de student: 

-Identificarea și înțelegerea mecanismelorde apărare ale organismului 

- Înțelegerea răsunetului bolilor sistemice asupra actului medical la nivel 

dentar și necesitatea adaptării tratamentului 

- Tratarea pacienților ținând cont de impactul eventualelor deficite imune, 

reacții de hipersensibilitate și boli autoimune asupra actului medical la nivel 

stomatologic 

- Analizarea modificărilor de laborator care pot semnala apariţia unor 

accidente sau complicaţii în cazul unor manevre în cabinetul dentar 

Competenţe transversale 

(de rol, de dezvoltare 

profesională, personale) 

- Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de 

finalizare a acestora, ținând cont de terenul pacientului 

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei în 

raport cu statusul fiecărui pacient în parte 

- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare 

şi formare profesională asistată 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
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7.1. Obiectivul general 

 

Cursul de Fiziopatologie prezintă mecanismele nespecifice de apărare ale 

organismului şi marile sindroame ale aparatelor şi sistemelor, cu accent pe 

răsunetul bolilor sistemice asupra actului medical la nivel dentar. La LP 

studenţii învaţă să interpreteze buletine de analiză şi trasee EKG. Se 

subliniază modificările de laborator care pot semnala apariţia unor accidente 

(ex. hemoragice) sau complicaţii (ex. infecţii) în cazul unor manevre în 

cabinetul dentar. 

Cursul de Imunologie prezintă mecanismele imunităţii înnăscute şi 

adaptative, la nivel sistemic şi la nivelul cavităţii bucale, precum şi reacţiile 

de hipersensibilitate, cu accent pe şocul anafilactic. Studenţii învaţă 

principiile metodelor de explorare a imunităţii şi interpretarea buletinelor de 

analiză. Se acordă o atenţie deosebită acelor boli şi sindroame care afectează 

capacitatea de apărare a individului, care pot duce la complicaţii după unele 

manevre sângerânde practicate în cabinetul dentar. Atât la curs, cât și la LP 

se insistă asupra acelor patologii sistemice care au răsunet la nivelul cavității 

orale (boli autoimune, infecția HIV etc.). 

7.2. Obiective specifice - Stabilirea planului optim de tratament stomatologicîn raport cu afecțiunile 

sistemice și terenul imun al bolnavilor 

- Capacitatea de a identifica eventuale afecțiuni sistemice/imunologice care 

produc semne și simptome la nivelul cavității orale 

 

 

8. Conţinutul 
8.1.Curs(Sem III + Sem IV) Nr.ore/temă Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Inflamația 2 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

explicația, 

dialogul dirijat, 

demonstrația, 

problematizarea, 

algoritmizarea, 

studiul de caz 

 

2. Fiziopatologia termoreglării 2 

3. Fiziopatologia durerii 2 

4. Fiziopatologia metabolismelor glucidic și lipidic 2 

5. Fiziopatologia metabolismului protidic 2 

6. Fiziopatologia echilibrului acido-bazic și hidroelectrolitic 2 

7. Hemostaza normală. Tulburările hemostazei primare 2 

8. Tulburările hemostazei secundare 2 

9. Reacţia sistemică postagresivă și stările de șoc 2 

10. Insuficienţa cardiacă 2 

11. Hipertensiunea arterială 2 

12. Insuficienţa hepatică 2 

13. Insuficienţa renală acută şi cronică 2 

14. Insuficienţa respiratorie 2 

15. Organizarea sistemului imun 2 

16. Celulele și mecanismele sistemului imun nespecific 2 

17. Antigenele 2 

18. Celulele prezentatoare de antigen și sistemele de 

histocompatibilitate 

2 

19. Limfocitele 2 

20. Anticorpii și răspunsul imun umoral 2 
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21. Răspunsul imun mediat celular 2 

22. Imunologia cavității orale 2 

23. Reacții de hipersensibilitate 2 

24. Imunizarea organismului. Vaccinarea 2 

25. Bolile autoimune 2 

26. Proliferările maligne ale celulelor limfoide 2 

27. Infecția HIV și sindromul de imunodeficiență dobândită 2 

28. Mecanisme de apărare împotriva infecțiilor 2 

8.2. Lucrări practice (SemIII + Sem IV) 
 Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Fiziologie cardiovasculară. Elemente de hemodinamică 2 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

explicația, 

dialogul dirijat, 

demonstrația, 

problematizarea, 

algoritmizarea, 

studiul de caz, 

interpretarea de 

electrocardiogram

e și teste de 

laborator 

 

2. Hipertrofii și tulburări de conducere 

(mecanisme, noțiuni de semiologie, aspect EKG) 

2 

3. Tulburări de ritm 

(mecanisme, noțiuni de semiologie, aspect EKG) 

2 

4. Tulburări de irigație 

(mecanisme, noțiuni de semiologie, aspect EKG) 

2 

5. Sindroame cardiace cu implicații în practica 

stomatologică 

2 

6. Analiză de trasee electrocardiografice 2 

7. Explorarea seriei albe 2 

8. Explorarea eritrocitelor 2 

9. Explorarea trombocitelor 2 

10. Explorarea metabolismului protidic 2 

11. Explorarea metabolismului glucidic 2 

12. Explorarea metabolismului lipidic 2 

13. Interpretarea buletinelor de analiză 2 

14. Provocările sistemului imunitar 2 

15. Organele limfoide 2 

16. Mecanisme nespecifice de recunoaștere a structurilor 

non-self 

2 

17. Sistemul complement 2 

18. Teste de diagnostic utilizate în alergologie 2 

19. Teste de diagnostic a imunității mediate celular 2 

20. Toleranța imună și răspunsul antineoplazic 2 

21. Reacții imunologice utilizate în imunodiagnostic  2 

22. Mecanisme fiziopatologice și imunologice în patologia 

cavității orale 

2 

23. Manifestări orale în cursul afecțiunilor sistemice 2 

24. Teste de diagnostic care se bazează pe specificitatea 

reacției de tip antigen–anticorp 

2 

25. Imunodetecția țintelor în celule și țesuturi 3 

26. Noțiuni de imunohistochimie 3 

 Bibliografie curs şi lucrări practice: 

● S. Aramă, ”Fiziopatologie”, 332 pag., Editura Cerma, 1999, ISBN973-9266-35-5 
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● S. Aramă, “Electrocardiografie. Noţiuni teoretice şi trasee comentate”, 260 pag., Editura 

Cermaprint, 2007, ISBN 978-973-1887-01-2 

● S. Aramă, “Explorări funcţionale” (ediţia a II-a), 335 pag., Editura Cermaprint, 2007, ISBN 

978-973-7667-90-8 

● S. Aramă, C. Tilișcan, ”Elemente de Imunologie”, 306 pag., Editura Universitară ”Carol 

Davila”, 2019, ISBN 978-606-011-032-3 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunită-

ţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Cunoașterea mecanismelor fiziopatologice și de imunologie clinică este obligatorile pentru înțelegerea logică a 

evenimentelor celulare care stau la baza apariției bolilor, ceea ce permite învățarea expresiei clinice și paraclinice 

a bolilor și face posibilă aplicarea practică a acestor cunoștințe în activitatea de medicină dentară. 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Examen final ⎯ Probă de evaluare prin test tip grilă 

⎯ Cunoștințe pentru nota 5 (Promovabil – 

rezultat la nivelul unor criterii minime) 

Studentul va fi capabil să: explice procese 

biologice simple; demonstreze mecanismele 

fiziopatologice de apariție a bolilor; 

demonstreze mecanismele elementare 

referitoare la răspunsul imun; reproducă 

valorile normale și patologice ale constantelor 

biologice elementare. 

⎯ Cunoștințe pentru nota 10 (Excelent – rezultat 

remarcabil, puţine şi minore deficienţe) 

Studentul va fi capabil să: demonstreze 

înţelegerea mecanismelor bolilor autoimune, 

ale apărării imune normale și patologice şi a 

implicaţiilor unor boli sistemice asupra 

gesturilor medicului stomatolog; susţină o 

dezbatere pe marginea unor probleme 

fundamentale biomedicale; interpreteze valori 

patologice ale parametrilor mediului intern şi 

să coreleze informaţiile dobândite la lucrările 

practice cu noţiunile predate la curs 

60% 

10.5. Lucrări 

practice 

Verificare periodică 

Colocviu 

⎯ Probă de evaluare orală sau mixtă, pe seama 

unei liste de subiecte afișate pe website-ul și la 

avizierul Disciplinei 

⎯ Interpretare de: electrocardiograme normale și 

patologice, diferite tipuri de teste de laborator 

10% 

Verificare periodică 

Examen practic 
⎯ Probă de evaluare orală sau mixtă 

⎯ Interpretare de trasee EKG şi buletine de 

analize hematologice 

30% 

Standard minim de performanţă 
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Însușirea informațiilor științifice transmise în cadrul prelegerilor de la curs și LP la nivel de promovabilitate (nota 

5). Cunoașterea și explicarea noțiunilor teoretice și practice predate în cadrul disciplinei de Fiziopatologie și 

Imunologie. 

 
Mențiune: Fișa disciplinei se va adapta în funcție de situația epidemiologică Covid-19 

 

 
Data completării: 

 

 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. dr. Alexandru Bucur 

 

 


