
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Comisia pentru asigurarea calităţii 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2. FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL  II 

1.3. DISCIPLINA  ORL 

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 disciplinei/materiei obligatorii/ optionale din cadrul disciplinei: 

OTORINOLARINGOLOGIE 

2.2 Locaţia disciplinei: Clinica ORL - Spitalul Clinic „Sfanta Maria” 

2.3. Titularul activităților de curs: Prof. Dr. Codrut Sarafoleanu 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic: Prof. Dr. Codrut Sarafoleanu 

2.5. Anul de  

studiu 

IV 2.6. Semestrul VIII 2.7. 

Tipul de 

evaluar

e 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DD 

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

Nr. ore pe 

săptămână 

4 din care:  curs 2 Stagiu clinic 2 

Total ore din planul 

de învățământ 

56 din care:  curs 28  Stagiu clinic 28 

Distributia fondului 

de timp 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

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

teren 

10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 10 

Tutoriat 6 

Examinări 4 

Alte activități 4 

Total ore de studiu individual 44 

Total ore pe semestru 100 

Numărul de credite 4 

4. Precondiții (acolo unde este cazul)



4.1.  de curriculum Studentul trebuie sa fie familiarizat cu notiuni de anatomie generala si 

fiziopatologie. 
4.2. de competențe Existenta notiunilor practice de examinare clinica, pe aparate si sisteme ale 

pacientului. 

 

 

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

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Cabinet ORL cu unit de consultatii ORL, materiale şi 

instrumentar specifice 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Abilităţi dobândite de student:  

- Orientarea catre un diagnostic de afectiune ORL sau de granita – 

medicina dentara sau chirurgie OMF 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor 

de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de 

realizare aferente şi riscurilor aferente 

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară 

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

şi în relaţie cu pacientul 

- 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 notiunile de baza ale diagnosticului 

si tratamentului principalelor afectiuni ORL  

- stabilirea protocoalelor de colaborare interdisciplinara ORL-

stomatologie generala si ORL-chirurgie OMF 

-  

-  

7.2. Obiective specifice - prezentarea principalelor urgente medico-chirurgicale ale cailor 

aero-digestive superioare si a masurilor terapeutice de prima intentie 
 

 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs  Metode de predare Observații 

Curs 1  

Corpi straini intrasinusali de origine dentara 

2 Expunerea interactivă a 

materialului conform programei 

analitice, folosind mijloace 

multimedia, prezentări power 

point, filme didactice 

 

Curs 2  

Rinosinuzite - etiologie, diagnosic tratament. Complicatiile 

sinuzitelor 

2   

Curs 3  

Rinite acute si cronice 

2   

Curs 4  

Tumori nazale si rinosinusale 

2   

Curs 5 2   



Explorarea paraclinica a faringelui. Glosite, stomatie. 

Traumatisme faringiene. Corpi straini faringieni 

Curs 6  

Patologia infecto-inflamatorie acuta a faringelui 

2   

Curs 7  

Patologia infecto-inflamatorie cronica a faringelui. 

Tulburarile respiratorii in somn. Tumorile faringelui 

2   

Curs 8 

Traumatismele laringo-traheala.Corpii straini laringo-traheo-

bronsici. Stenoze laringo-trahele 

2   

Curs 9 

Laringite acute si cronice. Tumori laringiene. Insuficienta 

respiratorie acuta 

2   

Curs 10 

Patologia inflamatorie acuta si cronica a urechii externe si 

medii 

2   

Curs 11 

Surditati (tipuri). Reabilitarea protetica a copilului - 

adultului hipoacuzic 

2   

Curs 12 

Otoscleroza. Patologia traumatica a urechii. Tumorile 

urechii 

2   

Curs 13 

Vertijul - elemente de diagnostic si tratament 

2   

Curs 14 

Algii cranio-faciale 

2   

8.2. Stagiu clinic  Metode de predare Observații 

LP1 – Rinologie 

- Notiuni de anatomie, fiziologie si fiziopatologie 

nazale 

- Examinarea clinica si paraclinica a nasului 

4 Prezentari teoretice Power 

Point 

Demonstraţii practice 

Stagiu clinic 
 

 

LP2 – Rinologie 

- Epistaxis – diagnostic, tratament 

- Notiuni de anatomie, fiziologie si fiziopatologie a 

sinusurilor paranazale 

- Examinarea clinica si paraclinica a sinusurilor 

paranazale 

- Punctia/sinusoscopia sinusala 

4   

LP3 – Faringologie 

- Notiuni de anatomie, fiziologie si fiziopatologie 

faringiana 

- Examinarea clinica si paraclinica a faringelui si 

cavitatii bucale, glandelor salivare 

4   

LP4 – Laringologie 

- Notiuni de anatomie, fiziologie si fiziopatologie 

laringiana 

- Examinarea clinica si paraclinica a laringelui 

- Insuficienta respiratorie obstructiva laringiana – 

diagnostic, tratament 

 

4   

LP5 – Otologie  

- Notiuni de anatomie, fiziologie a urechii 

4   



- Metode de examinare auriculara:  otoscopie, examen 

otomicroscopic, acumetrie fonica, acumetrie 

instrumentala, audiograma tonala/vocala, 

impedancemetrie 

- Elemente de patologie otologica: corpi straini 

auriculari  

LP6 – Otologie 

- Hipoacuzia de transmisie/neurosenzoriala 

- Disfunctia tubara 

Vertijul 

4   

LP7 –Lanturi ganglionare laterocervicale: notiuni de 

anatomie, fiziopatologie, diagnostic 

4   

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Tratat de chirurgie, editia II, vol.I – Otorinolaringologie si chirurgie 

cervico-faciala – Coordonator: Codrut Sarafoleanu, Ed. Academiei 

Romane, 2012 

2. Otorinolarigologie- Curs pentru studenti - Codrut Sarafoleanu, Editura 

Universitara “Carol Davila”, 2004 

3. Compendiu O. R. L. – D. Sarafoleanu , C. Sarafoleanu Editura National 

1997 

4. Esentialul in laringologie – sub redactia C.Sarafoleanu, Editura 

Academiei Romane, 2007 

5. Rinologie – sub redactia C.Sarafoleanu, Editura Medicala, 2003 

6. Tratat de Chirurgie, editia I – Vol 3 – Chirurgie oro-maxilo-faciala, 

Coordonator: Alexandru Bucur, Editura Academiei Romane, 2008 

Reviste (facultativ) 

Romanian Journal of Rhinology 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

Capabilitatea de a integra si de a aplica notiunile dobandite in cadrul stagiului ORL, in 

practica cotidiana si in activitatea profesionala, prin posibilitatea de a formula 

diagnostice clare pentru patologiile ORL sau de granita. 

 

 

10.  Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs - cunoasterea 

anatomiei, fiziologiei si 

fiziopatologiei 

otorinolaringologice 

 - abilitati de corelare a 

elementelor de 

examinare clinica si 

paraclinica in vederea 

Examen final -  scris 

(examen tip grila)  
 

66.66% 



stabilirii unui 

diagnostic 

etiopatologic corect  

  - stabilirea unor 

principii de tratament in 

afectiunile ORL 

frecvent intalnite in 

practica (inflamatii, 

infectii, traumatisme, 

alte urgente). 
Stagiu clinic Studentul este evaluat 

in ceea ce priveste: 

- cunostintele teoretice 

(intrebari cu raspuns 

oral din materia 

discutata in timpul 

lucrarilor practice) 

- interpretarea unor 

investigatii paraclinice 

de baza 

- abilitatile practice 

deprinse in timpul 

examinarii pacientilor  

Examen practic:  

– examen oral 
     

33.33% 

   

Standard minim de performanță 

- Cunoasterea elementelor de fiziologie si fiziopatologie ORL care sa il faca pe student capabil sa 

argumenteze  un diagnostic clinic si paraclinic in cazul urgentelor ORL. 

Fisa disciplinei se va adapta situatiei epidemiologice COVID-19 

 
Data completării: 

 

10.09.2020 

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 

  


