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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  II 

1.3. DISCIPLINA  CHIRURGIE OMF II 

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: CHIRURGIE ORO-

MAXILO-FACIALĂ II 

2.2 Locaţia disciplinei: Spitalul Clinic de Chirurgie OMF ”Prof.Dr.Dan Theodorescu” București 

2.3. Titularul activităților de curs: Prof. Dr. Alexandru Bucur  

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic: Conf. Dr. Octavian Marius Dincă 

2.5. Anul de   

studiu  

V 2.6. Semestrul IX 

 
2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DS 

 

 

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

Nr. ore pe 

săptămână 

10 din care:  

curs 

3 Stagiu clinic 7 

Total ore din planul 

de învățământ 

140 (14 

săptămâni x 10 

ore) 

Din care:        

curs 

42 (14 săptămâni 

x 3 ore) 
 Stagiu clinic 98 (14 săptămâni 

x 7 ore) 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

20 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 30 ore 

Tutoriat 14 ore 

Examinări 10 ore 

Alte activități 6 ore 

Total ore de studiu individual  130 ore 

Total ore pe semestru  235 

Numărul de credite  9 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoştinţe privind:   



- cunoştinţe fundamentale acumulate la materiile preclinice studiate în anii anteriori 

- cunoştinţe despre instrumentarul folosit în tratamentul chirurgical 

- anesteziologie 

- interpretarea imaginilor radiologice 

4.2. de competențe Să cunoască:  

- materialele și instrumenatrul utilizate în chirurgia oro-maxilo-facială 

- managementul pacientului chirurgical 

 

 

 

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 Săli de stagiu clinic cu unituri dentare, instrumentar şi 

materiale specifice ; săli de operație 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Abilităţi dobândite de student:   

- să cunoască mijloacele diagnostice specifice chirurgiei OMF  

- să poată stabili un diagnostic precis al patologiei chirurgicale OMF  

- să poată formula indicațiile terapeutice chirurgicale OMF 

- - să cunoască etapele de tratament chirurgical 

-  

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor, resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare 

a acestora, a etapelor și timpilor de lucru, a termenelor de realizare şi 

riscurilor aferente  

- Cunoașterea caracteristicilor lucrului în cadrul unei echipe 

multidisciplinare, cu identificarea rolurilor şi responsabilităţilor specifice 

şi aplicarea tehnicilor caracteristice relaţionării eficiente în cadrul echipei 

şi cu pacientul 

- Identificarea și utilizarea eficientă a surselor de informaţii şi a resurselor 

de comunicare şi formare profesională asistată 

 

 

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

5.1. Obiectivul general - - Cunoașterea patologiei chirurgicale OMF și a metodelor de tratament în 

afecțiunile chirurgicale 

-  

5.2. Obiective specifice - Determinarea mijloacelor de stabilire a diagnosticului afecţiunilor 

chirurgicale OMF, în contextul etiopatogenic al acestora 

- Stabilirea celor mai adecvate metode de tratament chirurgical impuse 

de situaţiile clinice concrete  

- Cunoașterea tehnicilor actuale de abordare terapeutică chirurgicală 

 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Sem 9 (Seria I, II) Sem 10 (Seria III) Nr. ore/temă Metode de 

predare 

Observați

i 

Curs 1 Traumatologie oro-maxilo-facială: plăgile părţilor moi, 

fracturile de mandibulă 

3 Expunerea 

interactivă a 

materialului 

conform 

programei 

analitice, folosind 

mijloace 

multimedia, 

 

Curs 2 Traumatologie oro-maxilo-facială: fracturile  de  

maxilar, fracturile  complexului  orbito-zigomatic, fracturile 

piramidei nazale 

3  

Curs 3 Infecţii oro-maxilo-facială. Infecţiile spaţiilor fasciale 

primare/ secundare. Infecţii difuze/fasceita necrozantă. 

Infecţiile osoase/ osteonecroza maxilarelor. Adenitele acute şi 

cronice. Infecţiile specifice 

3  



Curs 4 Tumori benigne ale părţilor moi oro-maxilo-faciale 3 prezentări Power 

Point  

 

Curs 5 Chisturi şi tumori benigne ale oaselor maxilare 3  

Curs 6 Patologia glandelor salivare. Infecţiile glandelor 

salivare. Litiaza salivară. Sialozele. Tumorile glandelor 

salivare 

3  

Curs 7 Sinuzita maxilară odontogenă. Comunicarea oro-

sinuzală / fistula oro-sinuzală 

3  

Curs 8 Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare 

scheletale severe 

3  

Curs 9 Tumorile maligne oro-maxilo-faciale. Etiopatogenie. 

Forme anatomo-clinice. Adenopatia metastatică cervicală. 

Depistarea precoce prin metode clinice și paraclinice 

3  

Curs 10 Diagnosticul tumorilor maligne oro-maxilo-faciale. 

Principii de tratament multimodal în tumorile maligne oro-

maxilo-faciale 

3  

Curs 11 Tumorile maligne ale buzelor, limbii şi planşeului 

bucal, mucoasei jugale, comisurii intermaxilare, fibromucoasei 

palatului dur şi vălului palatin 

3  

Curs 12 Tumorile maligne ale maxilarului şi mandibulei 3  

Curs 13 Patologia chirurgicală a articulaţiei temporo-

mandibulare 

3  

Curs 14 Despicăturile labio-maxilo-palatine. Sindromul 

dureros în sfera oro-maxilo-facială 

3  

  

8.2. Stagiu clinic  Metode de 

predare 

Observați

i 

SC 1 Prezentări de caz traumatologie: fracturile mandibulare – 

diagnostic, 

tratament de urgență, tratament definitiv, complicații 

7 - expunere 

orală 

- examinarea 

clinică directă 

a pacienţilor 

Clinicii, 

- studiul 

radiografiilor 

- demonstrații 

practice 

 

SC 2 Prezentări de caz traumatologie: fracturile de 

maxilar/malar – diagnostic, tratament de urgență, tratament 

definitiv, complicații 

7  

SC 3 Prezentări de caz infecții de spații fasciale primare și 

secundare: diagnostic și principii de tratament 

7  

SC 4 Prezentări de caz a unor entități clinice de tumori benigne 

de părți moi (chist branhial, ranulă, chist dermoid, chist canal 

tireoglos): diagnostic, 

diagnostic diferențial și principii de tratament 

7  

SC 5 Prezentări de caz a unor entități clinice de tumori benigne 

de părți moi (tumori ”epulis-like”, papiloame, lipoame, 

hemangiom, limfangiom, malformații vasculare): diagnostic, 

diagnostic diferențial și principii de tratament 

7  

SC 6 Prezentări de caz a unor entități clinice de chisturi ale 

oaselor maxilare (chisturi de dezvoltare, chisturi inflamatorii, 

pseudochisturi): diagnosticul imagistic și principii de tratament 

7  

SC 7 Prezentări de caz a unor entități clinice de tumori benigne 

ale oaselor maxilare (tumori odontogene/tumori 

neodontogene): diagnosticul imagistic și 

principii de tratament 

7  

SC 8 Prezentări de caz sinuzita maxilară de origine 

dentară/comunicarea oro-sinuzală 

7  

SC 9 Prezentări de caz litiaza glandelor salivare – diagnostic, 

imagistică, principii de tratament 

7  

SC 10 Prezentări de caz tumori benigne/maligne ale glandelor 

salivare – diagnostic și principii de tratament 

7  



SC 11 Prezentări de caz tumori maligne de buză, limbă, 

planșeu – diagnostic și principii de tratament 

7  

SC 12 Prezentări de caz tumori maligne de mucoasă jugală, 

comisură intermaxilară, gingivo-mucoasă proces alveolar, 

fibromucoasă palat, văl moale – diagnostic și principii de 

tratament 

7  

SC 13 Prezentări de caz tumori maligne de părți osoase 

(mandibulă) – diagnostic și principii de tratament 

3,5  

SC 14 Prezentări de caz tumori maligne de părți osoase 

(maxilar) – diagnostic și principii de tratament 

3,5  

SC 15 Conduita față de adenopatia cervicală - tipurile de 

evidări în concordanță cu indicațiile acestora și cu nivelurile 

ganglionare cervicale 

3,5   

SC 16 Prezentări de caz cu anomalii dento-maxilare severe, 

insistând asupra algoritmului terapeutic și a principiilor de 

tratament chirurgical 

3,5  

 Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Bucur A, Navarro-Vila C, Acero J, Lowry J. Compendiu de chirurgie OroMaxilo-Facială, Ed. 

QMed Publishing, București, 2009. 

2. *** note de curs 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel din alte centre universitare din ţară și din străinătate 

 

 

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

Curs Examen final Scris/oral, constând din 

întrebări tip grilă 

elaborate din Tematica 

afișată, conform 

Bibliografiei 

100% 

Stagiu clinic Seminar/examen practic - 

eliminatoriu pentru a 

intra în examenul final 

Prezentare de caz  

   

Standard minim de performanță 

● Cunoaşterea elementară a noțiunilor clinice necesare stabilirii diagnosticului chirurgical OMF și a 

principiilor de tratament chirurgical 

 

 
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 

 

  


