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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 3 

1.3. DISCIPLINA  ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ 

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:  ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ 

2.2 Locaţia disciplinei: Str. Eforiei nr 4-6, et 2 

2.3. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Ecaterina Ionescu 

2.4. Titularul activităţilor de Lp : Conf. Dr. Ileana Ionescu 

2.5. Anul 

de studiu 
VI 2.5. Semestrul 11 (2 serii) 

12 (1 serie) 
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 
9 din care : curs 3  

seminar/ laborator 
6 

3.3. Total ore din 

planul de învăţământ 
126 (14 

săpt. x 9 

ore) 

Din care : curs 42 (14 

săpt. x 3 

ore) 

 

 seminar/ laborator 
84 (14 

săpt. x 6 

ore) 

Distribuţia fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe    40 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren    20  ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme și referate    25 ore 

Tutoriat    5 ore 

Examinări      6 ore 

Alte activităţi      3 ore 

3.7. Total ore de studiu individual            99 

3.9. Total ore pe semestru            225 

3.10. Numărul de credite  9 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1.  de curriculum -cunoştinţe de semiologie ortodontică; 

-cunoştinţe despre analiza ocluziei dentare statice; 

-cunoştinte despre investigatiile specifice paraclinice în 

ortodonție 



4.2. de competenţe Să cunoască: 

-examenul clinic în ortodonție și ODF 

-indicii de devoltare a arcadelor dentare 

-anomaliile dentare  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1.  de desfăşurare a cursului Amfiteatru minim 70 locuri, computer, videoproiector, 

conexiune internet, acces platforma e-learning 

 

5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului Săli de seminar și stagiu clinic, unituri dentare, 

instrumentar şi materiale specifice ortodonției, 

conexiune internet, acces platforma e-learning 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 
Competenţe profesionale 

(exprimate prin cunoştinţe şi 

abilităţi) 

Abilităţi dobândite de student:  

-sa poata realiza prezentarea de caz prin coroborarea anamnezei, examenului 

clinic si examenelor complementare (studiul de model studiu,  examen 

radiologic 

- sa poata stabili diagnosticul corect al anomaliilor dento-maxilare, dentare si 

scheletale 

-sa cunoasca principalele tipuri de aparate ortodontice, in corelatie cu varsta 

pacientului si tipul anomaliei dento-maxilare 

Competenţe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

-sa  identifice  repercusiunile anomaliilor dento-maxilare asupra statusului 

aparatului dento-maxilar 

-sa  identifice obiectivele tratamentului interdisciplinar la pacientii care 

prezinta o patologie asociata a aparatului dento-maxilar 

-sa  dobandeasca abilitatea de a etapiza tratamentul interdisciplinar, 

corespunzator fiecarei specialitati implicate in rezolvarea terapeutica a 

cazurilor de patologie complexa a aparatului dento-maxilar 

 

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

7.1. Obiectivul general 

 

-deprinderea metodologiei de investigaţie în ortodonţie; 

-însuşirea caracterelor generale şi speciale ale principalelor tipuri de 

anomalii dento-maxilare; 

-însuşirea principalelor acţiuni şi obiective ale terapiei ortodontice în 

rezolvarea complexă a pacienţilor cu anomalii dento-maxilare 

7.2. Obiective specifice -dobandirea capacitatii de a corela anamneza, examenul clinic si 

examenelor complementare 

-dobandirea capacitatii de a identifica disfunctii la nivelul aparatului dento-

maxilar incriminate in etiologia anomaliilor dento-maxilare 

-dobandirea capacitatii de a stabili diagnosticul anomaliilor dento-maxilare 

-dezvoltarea capacitatilor de abordare interdisciplinara a patologiilor 

aparatului dento-maxilar 

 

8. Conţinuturi 

 
8.1. Curs Sem XI (Seria I, II) Sem XII (Seria III) Nr. ore/temă Metode de predare Observaţii 

1. Investigaţia în ortodonţie: analiza de model, 

previziunea de creştere, analiza spaţiului total, fotografia 

3 ore Expunerea interactivă 

a materialului conform 

tematicii, folosind 

mijloace multimedia, 

prezentări power point, 

filme didactice. 

 

 

 



2. Compresiunea de maxilar 3 ore   

3. Ocluzia adâncă acoperită 3 ore   

4. Ocluzia deschisă 3 ore   

5. Prognaţia mandibulară 3 ore   

6. Anomaliile dento-maxilare asociate ale despicăturilor 

labio-maxilo-palatine 

3 ore   

7. Principii  de tratament ortodontic (tipuri de tratament 

ortodontic) 

       3 ore   

8. Principii în tratamentul anomaliilor dento-

maxilare (forțe, deplasări dentare, clasificarea aparatelor 

ortodontice) 

3 ore   

9. Aparate ortodontice mobilizabile 3 ore   

10. Aparate ortodontice funcționale 3 ore   

11. Aparate ortodontice fixe 3 ore   

12. Asocierea tratamentului ortodontic, chirurgical, 

protetic, parodontal 

3 ore   

13. Extracția în ortodonție 3 ore   

14. Recidiva şi contenţia în ortodonţie 3 ore   

Bibliografie 

- Cursul predat 

- Boboc Gh.,Tratamentul anomaliilor dento-maxilare; Principii și metode, 1982 
- Ionescu E,  Milicescu V si colab. –Ghid clinico-terapeutic, 2003 

 

8.2. Stagiu clinic Nr. 

ore/temă 
Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni recapitulative privind examenul 

pacientului şi al modelelor de studiu din materia 

de anul V 

6 ore Expunerea interactivă a 

materialului conform tematicii, 

demonstrații clinice, studiu de 

model,  prezentări de caz 

 

2. Compresia de maxilar  6 ore   

4. Ocluzia adâncă acoperită 6 ore   

5. Prognația mandibulară  6 ore   

6. Sindromul de ocluzie deschisă  6 ore   

7. Anomaliile dento-maxilare sechele ale 

despicăturilor labio-maxilo-palatine 

     6 ore   

       

9. Aparatele ortodontice: principii de tratament 

ortodontic, părţi componente, exemplificare  

42 ore   

    

10. Verificare deprinderi practice minimale: 

aparate ortodontice mobilizabile 

6 ore   

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

 

 
 

 

 



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 Examen  teoretic – scris redactional – 3 subiecte din 

tematica de curs și lucrări practice 

-  cunoştinţe pentru nota 5: răpuns corect la minim 

40% din subiecte, selecţionate din tematica 

cursurilor de clinica anomaliilor dento-maxilare 

- cunoştinţe pentru nota 10: răpuns corect la minim 

80%  din subiectele selectionate din tematica 

cursurilor de clinica anomaliilor dento-maxilare şi 

50% din tematica generală de ortodonţie 

55% 

Prezența la curs  10% 
10.5. Stagiu Verificare periodică  

 

Evaluarea se realizează printr-un examen oral, ce 

constă în evaluarea cunoștințelor aferente stagiului   

clinic   

- cunoştinţe pentru nota 5: analiza corectă a 

ocluziei în cele trei planuri şi recunoaşterea tipului 

de aparat ortodontic  

- cunoştinţe pentru nota 10: diagnosticul de 

anomalie dento-maxilară şi identificarea corectă a 

anomaliei pentru care s-a aplicat aparatul ortodontic 

25% 

Atitudine / implicare la 

lucrările practice 

 Implicarea, atitudinea fata de pacienti/echipa 

stomatologică, caiet de stagiu, tinuta, prezenta etc. 

Se acorda nota de stagiu de către asistentul 

coordonator 

  
10% 

Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea elementară a ocluziei normale si patologice, anomaliei dento-maxilare si a tipului de aparat 

ortodontic 

Mențiune: Fișa disciplinei va fi adaptată în funcție de situația epidemiologică COVID19 

 

 
Data completării: 

15.09. 2020 
Semnătura titularului de curs          Semnătura titularului de Lp 

Prof. Dr. Ecaterina Ionescu 

 

 

 

 

               Conf. Dr. Ileana Ionescu 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

                           Prof. Univ. dr. Dana Bodnar 

  


