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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   

1.3. DISCIPLINA  ANATOMIE 

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: Aspecte practice de 

anatomie specifice în medicina dentară  – CURS OPŢIONAL 

2.2 Locaţia disciplinei:  

2.3. Titularul activităților de curs  Ş.L.Dr.VRAPCIU Alexandra Diana 

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic  

 

2.5. Anul de   

studiu  I I 

2.6. Semestrul  

  

I 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Verificare  

de barem 

Test grilă 

 

2.8. 

Regimul 

disciplinei 

Disciplină 

opțională 

DA 

 

 

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

Nr. ore pe 

săptămână 

1 din care :  curs 1 Stagiu clinic  

Total ore din planul 

de învățământ 

14 Din care :        curs 14  Stagiu clinic  

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 6 

Tutoriat - 

Examinări 10 

Alte activități - 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite  2 
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4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Noțiuni de anatomie a capului (Anatomie 2) 

4.2. de competențe nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului  

5.2. de desfășurare a stagiului clinic  

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale (exprimate prin cunoștințe și abilități) -  

Competențe transversale (de rol, de dezvoltare profesională, personale)  

 

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

5.1. Obiectivul general - După ce vor studia această disciplină, studenții vor fi capabili să recunoască în 

anatomia imagistică elementele anatomice cervico-cefalice, variațiile şi modificările 

fiziologice ale acestora și vor deţine cunoştinţe de anatomie esenţiale în scopul 

înțelegerii anatomiei clinice şi chirurgicale. Aprofundarea anatomiei funcţionale 

trigeminal-autonome.  

5.2. Obiective specifice Se propune ca la terminarea cursului studenţii să fie capabili să studieze 

independent elemente de anatomie imagistică, descriptivă şi topografică 

dentomaxilară şi orofacială, atât normală cât şi variaţională, pentru a asimila 

conceptul de anatomie personalizată pentru medicina dentară personalizată. 

Pregătirea anatomică a viitorului medic dentist este augmentată prin abordarea 

anatomo-funcţională a temelor acestei discipline. 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs a câte 2 ore Metode de predare Observații 

Curs 1  

Elemente de diagnostic anatomo-imagistic la nivelul 

articulaţiei temporomandibulare (I) 

1. Curs magistral 

2. Demonstraţii 

3. Expunerea materialului 

conform programei analitice, 

folosind mijloace multimedia, 

retroproiector, prezentări Power 

Point, scheme Photoshop, 

utilizarea nemijlocită a 

evaluarilor anatomice digitale cu 

programe specifice pentru fişiere 

DICOM. 

 

fişierele 

DICOM 

vor fi 

anonimizat

e 
Curs 2  

Elemente de diagnostic anatomo-imagistic la nivelul 

articulaţiei temporomandibulare (II) 

Curs 3  

Anatomia proceselor alveolare. Anatomia incluziei dentare. 

Curs 4  

Elemente de anatomie şi anatomie imagistică a substratului 

osos la edentat 

Curs 5 

Sistemul trigeminal autonom. Substratul anatomic al 

nevralgiilor trigeminale autonome. 

Curs 6  

Căi anatomice nociceptive ale teritoriului dentoparodontal. 

Curs 7  

Spaţii topografice profunde ale capului. Spaţiul 

bucotemporal. Spaţiul bucal. Spaţii potenţiale perimaxilare şi 

perimandibulare.   

 

 

 



3 

 

Bibliografie curs 
● Rusu, MC. MANUAL DIDACTIC (2020). 

● M.C.Rusu – Ghid de Anatomie CBCT pentru Medicina Dentară. Editura Eurobit Timişoara, 2020 

● http://anatomy.ro 

● Bichir C, Rusu MC, Vrapciu AD, Maru N. The temporomandibular joint: pneumatic temporal cells open into the 

articular and extradural spaces. Folia Morphol (Warsz). 2018. 

● Bichir C, Rusu MC, Vrapciu AD, Maru N. The temporomandibular joint: pneumatic temporal cells open into the 

articular and extradural spaces. Folia Morphol (Warsz). 2019;78:630-36. 

● Carstocea L, Rusu MC, Matesica DS, Sandulescu M. Air spaces neighbouring the infraorbital canal. 

Morphologie. 2019. 

● Lang J. Clinical anatomy of the masticatory apparatus and parapharyngeal spaces. 1995. 

● Rusu MC, Didilescu AC, Jianu AM, Paduraru D. 3D CBCT anatomy of the pterygopalatine fossa. Surg Radiol 

Anat. 2013;35:143-59. 

● Rusu MC, Dinca D. Accessory pterygoid fovea of the human mandibular condyle. Cranio. 2019:1-5. 

● Rusu MC, Ivascu RV, Cergan R, Paduraru D, Podoleanu L. Typical and atypical neurovascular relations of the 

trigeminal nerve in the cerebellopontine angle: an anatomical study. Surg Radiol Anat. 2009a;31:507-16. 

● Rusu MC, Pop F. The anatomy of the sympathetic pathway through the pterygopalatine fossa in humans. Ann 

Anat. 2010;192:17-22. 

● Rusu MC, Pop F, Curca GC, Podoleanu L, Voinea LM. The pterygopalatine ganglion in humans: a 

morphological study. Ann Anat. 2009b;191:196-202. 

● Rusu MC, Sandulescu M, Bichir C. Patterns of pneumatization of the tympanic plate. Surg Radiol Anat. 

2020;42:347-53. 

● Rusu MC, Sandulescu M, Ciuluvica RC, Sendroiu VM, Didilescu AC. The extramandibular inferior alveolar 

nerve in cases with severely atrophic lower jaws. Surg Radiol Anat. 2012;34:277-9. 

● Rusu MC, Sandulescu M, Ilie OC. Infraorbital canal bilaterally replaced by a lateroantral canal. Surg Radiol 

Anat. 2015;37:1149-53. 

● Valcu M, Rusu MC, Sendroiu VM, Didilescu AC. The lateral incisive canals of the adult hard palate - aberrant 

anatomy of a minor form of clefting? Rom J Morphol Embryol. 2011;52:947-9. 

● Von Arx T, Lozanoff S. Clinical Oral Anatomy: A Comprehensive Review for Dental Practitioners and 

Researchers: Springer; 2016. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Studentul anului I este familiarizat cu aplicarea metodelor de evaluare anatomică personalizată, în 

scopul identificării şi ierarhizării problemelor de sănătate. Pregatirea studentului urmăreşte 

familiarizarea şi consolidarea cunoştintelor şi aptitudinilor clinice pentru managementul adecvat, 

holistic al cazului clinic şi pentru asigurarea continuitătii actului medical. Pregătirea studentului 

urmăreste crearea înţelegerii asupra rolului şi funcţiilor organismului uman, astfel încât viitorul 

absolvent să ia decizii corecte, personalizate, la nivelul medicinei dentare cât şi in echipa 

multidisciplinară.  

 

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

Curs Însuşirea adecvată a 

noţiunilor prezentate şi 

înţelegerea corectă a 

acestora prin test. 

Verificare de barem pe 

componenta imagistică 

prezentată. 

 

Test grilă (25 întrebări) 

80% 

 

 

 

20% 
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Standard minim de performanță 

● Întrunirea criteriilor minimale de cunoştinte practice 

● Rezolvarea corectă a cel puţin 50% din subiecte 

● Deţinerea de cunoştinte teoretice minimale 

 
Fişa disciplinei se va adapta în funcţie de evoluţia situaţiei pandemiei COVID-19.  
 

 
Data completării: 

 

16.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

                             Prof.Univ.Dr. Marina Imre 

  


