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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL  I 

1.3. DISCIPLINA  Psihiatrie si Psihologie 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII : Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea materiei OBLIGATORII din cadrul disciplinei: Psihiatrie 

2.2 Locaţia disciplinei:  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alex. Obregia” 

2.3. Titularul activităților de curs Prof. Dr Mirela Manea; Sef Lucr. Bogdan Patrichi; Sef Lucr. Maria 

Gabriela Puiu; Sef Lucr. Dr Mihnea Manea 

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic Sef Lucr. Maria Gabriela Puiu; 

 

2.5. Anul de   

studiu 

III 2.6. Semestrul V(2 

serii) 

VI(1 

serie) 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen  2.8. 

Regimul 

disciplinei 

 

Disciplină de 

domeniu 

DD 

 

 

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

Nr. ore pe 

săptămână 

4 din care :  3.2 curs 2 3.3Stagiu clinic 2 

Total ore din planul 

de învățământ 

56 (14 

sapt x4 

ore) 

Din care :  3. 5      

curs 

28h (14 

săptămâni 

x 2 ora) 

 Stagiu clinic 3.6 28 (14 

săptămâni x 

2 ora) 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe   4  ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 

teren 

  2 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri   6 ore 

Tutoriat   2 ore 

Examinări   4 ore 

Alte activități   1 oră 

Total ore de studiu individual 19 ore 

Total ore  pe semestru   75 ore 

Numărul de credite  3 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Nu este cazul 



4.2. de competențe Nu este cazul 

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru minim 70 locuri, computer, videoproiector 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Sala de prezentari de cazuri, cu dotari  

corespunzatoare 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Abilităţi dobândite de student: C4 

● -descrierea conceptelor, teoriilor si notiunilor 
fundamentale in ceea ce priveste producerea bolilor, a 
semnelor si simptomelor caracteristice fiecarei afectiuni 
utile pentru orientarea diagnosticului clinic in psihiatrie 

● evaluarea corecta a riscului de imbolnavire sau a 

contextului aparitiei unei imbolnaviri urmate de alegerea 

si aplicarea masurilor adecvate de profilaxie 

● insusirea practica de catre studenti a principalelor 

tulburari psihice prezentate in cadrul cursurilor 

teoretice,  

● stabilirea unor relatii intre patologia psihiatrica si 

cea oro-dentara. 

● testele şi evaluările paraclinice folosite în psihiatrie 

● insusirea principiilor de examinare psihica: interviul 

psihiatric, anamneza. 

● diagnosticul pozitiv si diferential al bolilor psihice. 

● descrierea mecanismelor de actiune a medicamentelor, 
a indicatiilor, contraindicatiilor si a efectelor adverse, a 
resurselor terapeutice utilizate in practica medicala 
precum si identificarea manevrelor de resuscitare in 
conditii de prim ajutor / urgenta in psihiatrie 

● tratamentul tulburarilor psihice. 

- interacţiunile medicamentoase cu tratamentele stomatologice 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

● Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, conditiilor de finalizare a acestora, etapelor 
de lucru, timpilor de lucru, temelor de realizare aferente 
si riscurilor aferente in diverse patologii psihiatrice 

● Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa 
pluridisciplinara, aplicarea de tehnici de relationare si 
munca eficienta in cadrul echipei si in relatie cu 
pacientul 



Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de 
comunicare si formare profesionala asistata (portaluri 
internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, 
cursuri on-line, etc.) 

 

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

5.1. Obiectivul general 
● Identificarea starii de boala, a gradului de urgenta 

medicala,  

● stabilirea diagnosticului de clasa (nevroza, psihoza, 
tulburare de personalitate, boala deteriorativa) al 
afectiunii  psihiatrice. Cultivarea principiilor etice 
medicale in psihiatrie. 

-  

5.2. Obiective specifice 
● Prezentarea noţiunilor generale referitoare la 

afectiunile psihiatrice; 

● Identificarea starii de boala, a gradului de urgenta 
medicala, precum si stabilirea diagnosticului corect al 
afectiunii (afectiunilor) psihiatrice. Cultivarea 
principiilor etice medicale in psihiatrie. 

● Stabilirea celor mai eficiente mijloace de comunicare 
cu pacientul şi îşi vor perfecţiona deprinderile necesare 
examinării pacienţilor în vederea stabilirii unui 
diagnostic corect. 

 

 

8. Conținutul  
8.1. Curs Nr.ore/ 

temă 

Metode de predare Observații 

Curs 1 Introducere in psihiatrie, Principii de 
sanatate mintala 

   Semiologia proceselor psihice: 

- Semiologia proceselor de cunoaşterii: 

- semiologia senzorialitatii: senzaţiile şi 
percepţiile – hipo si hiperestezii; tulburari 
calitative: iluzii, halucinatii, 
pseudohalucinatii. 

 

2 Expunerea interactivă a materialului 
conform programei analitice, folosind 
mijloace multimedia, prezentări power 
point, filme didactice cu respectarea 
normelor de protectia datelor 

 

cursCurs 2 Semiologia atenţiei: hipoprosexii si 
hiperprosexii, disprosexii. 

- semiologia memoriei: hipomnezii, 
hipermnezii; paramneziile, tulburarile 
sintezei mnezice imediate, tulburarile 
rememorarii trecutului. 

2 Idem   



 

Curs 3 Semiologia gândirii:  

procesele gandirii; tulburarile formale (ritm, 
flux, coerenta)  

tulburarile de continut (idei dominante, 
obsesive, prevalente, delirante: definitie, 
caracteristici) ale gandirii. 

 

 

 

2 Idem   

  Curs 4-Tulburarile limbajului: descriere; 
dislogii, disfazii, dislalii. 

 tulburarile comunicarii: mimica,   gestica, 
tinuta.                                                          

 

2 Idem  

 Curs 5 .Tulburarile comportamentului:  

sindromul catatonic; 

 agitatia psihomotorie si entitatile clinice in 
care apar. 

- tulburarile imaginaţiei: cresterea si 
scaderea fortei imaginative; simulatia, 
metasimulatia, disimulatia, suprasimulatia. 

 

2 Idem  

        
 Curs     6.Semiologia afectivităţii: 
hipotimia,hipertimia pozitiva si negativa, 
atimia; disforia, anxietatea. 
 

2 Idem  

 Curs 7 Semiologia voinţei: hipobulia, abulia, 
hiperbulia; disbuliile.   

Semiologia conştiinţei: tulburari cantitative si 
calitative (automatismul ambulator, 
deliriumul, amentia, starea crepusculara). 

 

2 Idem  

 Curs 8. Patologie psihiatrica. 

- Tulburările mentale organice (demenţa, 
sindromul amnestic Korsakoff, deliriumul). 

- Tulburările de personalitate şi 
comportament datorate bolilor, leziunilor şi 
disfuncţiilor cerebrale. 

2 Idem  



- Tulburările mentale datorate consumului 
de substanţe psihoactive (opioide, cannabis, 
cocaină, amfetamine, sedative şi hipnotice, 
cafeină, tutun, alcool). 

 

Curs 9-Schizofrenia şi tulburările din sfera ei         

tulburarea psihotică scurtă,  

tulburarea schizofreniformă,  

tulburarea schizoafectivă,  

tulburarea delirantă. 

.  

2 Idem  

Curs 10- Tulburările afective  

tulburarea afectivă bipolară, 

tulburarea depresivă recurentă,  

distimia,  

ciclotimia. 

 

2 Idem  

Curs 11- Tulburarile de personalitate 

Incadrare in clustere 

Clasificare 

Descriere clinica 

Tipologia pacientului care vine la cabinetul 
medicului dentist 

2 Idem   

  Curs  12. Tulburările de anxietate 
(tulburarea prin panică, agorafobia, fobiile 
specifice, anxietatea socială, tulburarea 
anxioasă generalizată, tulburarea obsesiv-
compulsivă, reacţia acută la stres, tulburarea 
de stres post-traumatic). 

 

2 Idem  

 Curs 13.Tulburările somatoforme 
(tulburarea de somatizare, tulburarea 
conversivă, hipocondria). 

- Tulburările disociative (amnezia, fuga). 

 

2 Idem  

 Curs  14Tulburările de alimentaţie (anorexia 
nervoasă, bulimia nervoasă). 

2 Idem  



- Tulburările deprinderilor, obiceiurilor şi 
impulsurilor (jocul patologic, piromania, 
cleptomania). 

Urgenţele psihiatrice 

 

 

 
   

  

8.2. Stagiu clinic  Metode de predare Observații 

SC 1 . Evaluarea pacientului psihiatric 
(interviul psihiatric, anamneza, documentele 
medicale, testele şi evaluările paraclinice 
folosite în psihiatrie). 

II.Epidemiologia, etiologia, semnele şi 
simptomele, diagnosticul pozitiv, diagnosticul 
diferenţial, evoluţia, prognosticul şi 
tratamentul bolilor psihice. 

III. Demenţele 

2 Prezentari de cazuri  

SC 2 IV. Tulburările datorate consumului de 
alcool (intoxicaţie, abuz, dependenţă, 
sevraj). 

2   

SC 3 V. Schizofrenia, tulburarea psihotică 
scurtă, tulburarea delirantă, tulburarea 
schizoafectivă 

2   

SC4 VI. Tulburarea depresivă recurentă, 
tulburarea afectivă bipolară. tulburarea 
obsesiv-compulsivă 

2   

SC5 VII Tulburari anxioase, Corelarea lor cu 
prezenta in cabinetul stomatologic.  

 

2   

SC6 VIII. Tulburarea de somatizare, 
hipocondria, tulburarea somatoforma. 

2   

SC7 IX. Tulburările de personalitate 
2   

SC8   X. Tentativa de suicid şi suicidul. 

XI. Efectele adverse ale psihotropelor; 
interacţiunile medicamentoase cu 
tratamentele stomatologice. 

 

2   

 Bibliografie curs şi stagiu clinic 



1. Introducere in Psihiatrie coordonatori Mirela Manea, Maria Gabriela Puiu, Mihnea 
Manea, Houston NPA 2019 

2. Psihiatrie: note de curs pentru studentii la medicina dentara – Mirela Manea, Bogdan 
Patrichi, Traian Manea Editura Carol Davila, 2007. 

3. Psihiatrie clinica – Sub redactia Dan Prelipceanu. Editura Medicala 2011 

4. Psihiatrie vol.I – Sub redactia Vasile Predescu,  Editura Medicala, 1989. 

5. DSM IV TR – 2000. 

6. D.S.M.5 -2013 

7. ICD 10 – 2001 

Sadock B.J., Sadock V.A.  - Kaplan & Sadocks' synopsis of psychiatry. Ed.IX. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2009 (sau alte editii recente) -  facultativ. 

8. Prelipceanu D. , Voicu V. (eds.) – Abuzul si dependenta de substante psihoactive, Ed. 
Infomedica, 2004. 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

Pregatirea profesionala a studentului de anul III la disciplina  psihiatrie, urmareste trei 
coordonate principale: identificarea patologiei psihiatrice, orientarea catre diagnosticul correct, 
decelarea eventualului caracter de urgenta in relatie cu aplicarea tratamentului de specialitate.   

 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2Metode de evaluare 10.3Pondere din nota 

finală 

Curs Examen final 
Scris test 45 de 
intrebari din toata 
materia, acopera atat 
cursul cat si stagiul  

- cunoştinţe pentru 
nota 5 – raspunsul 
corect la 23  intrebari 

- cunoştinţe pentru 
nota 10 – raspunsul 
corect la toate 
intrebarile 

80% 

Stagiu clinic Verificare periodica 

Seminar Atitudine în 

stagiu 

În fiecare zi de stagiu 
– studentii vor 
participa la 

10% 



anamneza pacientilor 
in prezenta 
asistentului 

Asistentul de grupă 
va aprecia atitudinea 
studentului în stagiu 
(prezenţă, 
punctualitate, ţinută, 
pregătirea teoretică în 
concordanţă cu faza 
de lucru, atitudinea 
faţă de pacienţi, şi de 
personalul auxiliar)  

 

Verificare periodică 

Examen practic 
Verificarea 
cunoştinţelor practice 
pe pacient : 
anamneza, ex clinic, 
examen psihic, 
stabilirea 
diagnosticului, 
caracterul de urgenta 
psihiatrica (acolo 
unde este cazul).- 

10% 

Standard minim de performanță 

 

Nota de trecere este nota 5. Nota finala se stabileste pe baza criteriilor de evaluare 
luate in considerare in mod ponderat cu relatia: 80%, 10%,10%. 

Fiecare proba de examen este eliminatorie. 

 
●  

"fisa disciplinei se va adapta in functie de evolutia situatiei pandemiei COVID-19".  
 

 

 

 
Data completării: 

 

22.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

Prof .Dr.  Mirela Manea 

 

Sef Lucr. Maria Gabriela Puiu; 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

                         Prof. Univ. Dr. Marina Imre 

  


