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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI 
1.2.  FACULTATEA Medicină Dentară / DEPARTAMENTUL 2 
1.3. DISCIPLINA: Radiologie Dentara 
1.4.  DOMENIUL DE STUDII: Sănătate 
1.5. CICLUL DE STUDII: Licenţă 
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: Medicină Dentară 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei: Radiologie Dentara si Generala 
2.2. Titularul activităţilor de curs: Sef Lucr. Dr. Epistatu Dragos 
2.3. Titularul activităţilor de seminar: S.L. Dr. Epistatu Dragos 
2.4. Anul 

de studiu 
IV 2.5. Semestrul VIII 2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
DS 

 

 

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

3.1.Nr ore pe 

săptămână 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3.seminar/ 

laborator 

2 

3.4.Total ore din 

planul de 

învăţământ 

56 ore din care: 3.5. curs 28 ore (14 

săptămâni x 

2ore) 

3.6. seminar/ 

laborator 

28 ore (14 

săptămâni 

x 2ore) 

Distribuţia fondului 

de timp 
     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 ore 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 ore 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme și referate 6 ore 
Tutoriat 4 ore 
Examinări 5 ore 
Alte activităţi 4 ore 
3.7. Total ore de studiu individual  44 ore 

3.9. Total ore pe semestru  100 ore 

3.10. Numărul de credite  4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum - studentul trebuie să fie familiarizat cu noțiuni de 

anatomie generala și fiziopatologie 
4.2. de competenţe - existența notiunilor practice de examinare clinică, 

pe aparate și sisteme ale pacientului 



 

 

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

sau laptop pentru on-line 
5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului Sala de seminar cu 25 locuri, computer, negatoscoape 

sau laptop pentru on-line 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale 

(exprimate prin cunoştinţe şi 

abilităţi) 

Abilităţi dobândite de student:  

Concluzionarea unui diagnostic radiologic din sfera Ap. D. M 

Competenţe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

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

metodei de lucru, timpilor de lucru, şi riscurilor aferente unui diagnostic 

eronat 
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor medicului  
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare 

şi formare profesională asistată 

 

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

7.1. Obiectivul general 

 
- familiarizarea studentului cu noțiunile de bază ale diagnosticului 

radiologic 

- stabilirea protocoalelor de investigatie radiologica 
7.2. Obiective specifice - corelarea diagnocticului radiologic cu atitudinea generala 

terapeutica 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs  Nr. ore/temă Metode de predare Observaţii 
Curs 1 – Curs introductiv 2 ore Expunerea interactivă 

a materialului conform 

programei analitice, 

folosind mijloace 

multimedia, prezentări 

power point, filme 

didactice  

Se vor 

sustine on-

line 

Curs 2  - Tipuri de radiografii si aparatura  frecvent 
utilizate in medicina dentara 

2 ore idem idem 

Curs 3 - Incidente diverse  utilizate in sfera OMF 2 ore idem idem 
Curs4- Afectiunea carioasa si parodontala-aspecte 
imagistice… 

2 ore idem idem 

Curs 5- Patologia chistica-aspecte imagistice 2 ore idem idem 
Curs 6 – Anomalii dento-maxilare- aspecte 
imagistice 

 

2 ore idem idem 

Curs 7- Traumatisme- aspecte imagistice 2 ore idem idem 
Curs 8 – Patologie diversa vizibila imagistic in sfera 
OMF 

2 ore idem idem 



Curs 9- Tumori benigne odontogene- aspecte 
imagistice 

2 ore idem idem 

Curs 10- Tumori benigne neodontogene- aspecte 
imagistice 

2 ore idem idem 

Curs 11 – Tumori maligne- aspecte imagistice 2 ore idem idem 
Curs 12 – Patologia sinusurilor maxilare- aspecte 
imagistice 

2 ore idem idem 

Curs 13 – Aspecte imagistice ale ATM 2 ore idem idem 
Curs 14 – Aspecte imagistice ale patologiei 
glandelor salivare mari 

2 ore idem idem 

Bibliografie 
1.Radiologie pentru studenti si medici stomatologi-Autor: Corneliu Aldescu, Editura 

Polirom, 1998, ISBN: 973-683-152-3 

2. Radiodiagnosticul afectiunilor odonto-parodontale-Autor: Sorin Login. Colaboratori: 

Elefterescu, Tonea Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1999, ISBN: 973-305035-0 

3.  Tratat de Chirurgie, editia I – Vol 3 – Chirurgie oro-maxilo-faciala, Coordonator: 
Alexandru Bucur, Editura Academiei Romane, 2008 
Reviste (facultativ) 

1. International Journal of Orthodontia, Oral Surgery and Radiography 

2. DentoMaxilloFacial Radiology 

 

  

8.2. Stagiu clinic Nr. ore/temă Metode de predare Observaţii 
LP1  

- Tipuri de investigatii radiologice, 
aparatura, incidente 

4h 

 

 

Prezentari teoretice 

Power Point. 

 

Se sustin 

on-line 

Prezenta 

fizica la 

stagiu poate 

fi reluata la 

finalul 

pandemiei, 

in functie 

de 

hotararile 

UMF. 

 
LP2  

- Radiodiagnosticul bolii carioase si ale 
implicatiilor acesteia; 

4h 

 

 

 

 
4h 

idem idem 

LP3   

- Radiodiagnosticul si monitorizarea 

radiologica a parodontopatiilor marginale 

cronice 

 

 
4h 

 

idem idem 

LP4   
-Radiodiagnosticul traumatismelor dento- maxilo-

faciale 

 

 
4h 

idem idem 



 

 
LP5 – 

Radiodiagnosticul anomaliilor dento-maxilare 
 

 

 
4h 

 

 

idem idem 

LP6 –Radiodiagnosticul tumorilor benigne si maligne 

din sfera Ap. D.M 
 

 
4h 

 

 

idem idem 

LP7 – Radiodiagnosticul afectiunilor ATM si glandelor 

salivare 

 

4h idem idem 

Bibliografie 

1.Radiologie pentru studenti si medici stomatologi-Autor: Corneliu Aldescu, Editura Polirom, 1998, 

ISBN: 973-683-152-3 

2. Radiodiagnosticul afectiunilor odonto-parodontale-Autor: Sorin Login. Colaboratori: Elefterescu, 

Tonea Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1999, ISBN: 973-305035-0 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Capabilitatea de a interpreta informatiile insusite de diagnostic radiologic in contextul diagnosticului general 

stomatologic. 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 
10.2. Metode de evaluare 10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 
10.4. Curs  

Lucrarea de verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrare scrisa din primele 7 cursuri: 

Cunoştinţe pentru nota 5: Recunoasterea tipurilor 

de radiografii utilizate in sfera OMF si a principiilor 

de realizare 

- Recunoasterea aspectelor patologice dintr-

o radiografie  prin diferentiere de structurile 

normale 

- Notiuni minimale teoretice ( cu/fara  

reprezentare grafica)   

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen final 

Cunoştinţe pentru nota 10: Recunoasterea tipurilor 

de radiografii utilizate in sfera OMF si a principiilor 

de realizare 

- Recunoasterea aspectelor patologice dintr-

o radiografie  prin diferentiere de structurile 

normale 

- Descrierea aspectelor patologice dintr-o 

radiografie si diagnosticarea lor 

- Reprezentarea buna grafica a principiilor 

de realizare a radiografiilor si a aspectelor 

patologice 

- Diferentierea notiunilor  asemanatoare 

- O buna redare a notiunilor teoretice 

invatate 

Studentii care primesc cel putin nota 8,00 primesc 

degrevare de materie la examenul final. 

Examen teoretic: scris , la fel ca la lucrarea de 

verificare; Studentii care nu au obtinut nota 8,00 la 

lucrare se pregatesc din toate cursurile; studentii cu 

degrevare se pregatesc din restul de 7 

cursuri.Cerintele pentru nota 5 ,respectiv pentru 

nota 10 sunt principial aceleasi ca la lucrare, 

adaugand cursurile in plus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

10.5. Stagiu 

 

Examen practic Examen practic:  

( examen cu prezenta fizica) 

Dupa o scurta sedinta de instructaj, studentul 

primeste o radiografie de tip OPG .Apoi, 

coform unui protocol stabilit anterior pune 

diagnosticul imagistic din punct de vedere 

odontal, parodontal, protetic, chirurgical. 

Radiografia fiecarui student este diferita. In 

maxim 20 minute studentul prezinta foaia cu 

diagnosticele si motivarea lor. 

Acestea sunt corectate si este comunicata nota. 

    Studentul este evaluat atat in ceea ce 

priveste: 

25% 



       -  cunostiintele teoretice  

       - interpretarea unor radiografii cu 

ordonarea corecta a raspunsurilor 

 

- cunoştinţe pentru nota 5  

      * cunostiinte teoretice satisfacatoare 

privitoare la elemente de anatomie radiologica 

      *  exprimarea corecta a unor diagnostice 

simple 

- cunoştinţe pentru nota 10 

     * cunoastere temeinica a nuantelor de 

diagnostic de dificultate medie 

     * ordonarea si expunerea optima a 

diagnosticelor 

 

Standard minim de performanţă 
Cunoasterea fazelor succesive ale strategiei de diagnosticere radiologica in diferite situatii 

 

 

Data completării: 
01.09.2020 

 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

 

 
Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 
15.09.2020 

 
Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. dr. Alexandru Bucur 

 

  


