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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  III 

1.3. DISCIPLINA  NEUROLOGIE 

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. NEUROLOGIE/curs optional: Algiile cranio-faciale: diagnostic, tratament si impact asupra 

sanatatii orale 

2.2 Locaţia disciplinei: INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 

2.3. Titularul activităților de curs CONF. DR ADRIANA DULAMEA 

2.4. - 

2.5. Anul de   

studiu 

III 2.6. Semestrul VI 2.7. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.8. Regimul 

disciplinei 

DA 

 

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

săptămână 

2 din care :  curs 2 Stagiu clinic 0 

Total ore din planul 

de învățământ 

14 Din care :        curs 14  Stagiu clinic 0 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14 ore 

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

teren 

14 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 2.ore 

Tutoriat 2 ore 

Examinări 2 ore 

Alte activități 2 ore 

Total ore de studiu individual  36 

Toal ore/semestru  50 

Numărul de credite  2 

 

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

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Sala de curs, videoproiector, ecran de proiectie, 

computer 
5.2. de desfășurare a stagiului clinic - 



 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

- Abilitati dobandite de student:  

- - cunostinte referitoare la anatomia si fiziologia sensibilitatii 

- - cunostinte care sa permita diagnosticul si tratamentul medical si 

chirurgical minim invaziv al algiilor cranio-faciale 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Preocupare pentru aprofundarea cunostintelor profesionale 

- Demonstrarea implicarii in activitati stiintifice 

- Utilizarea resurselor informationale, de comunicare si formare 

profesionala asistata 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general - identificarea criteriilor de diagnostic si acumularea cunostintelor 

referitoare la tratamentul algiilor cranio-faciale 

7.2. Obiective specifice  

 

8. Conținutul 
8.1. Curs semestrul 1 Metode de predare Observații 

Curs 1 Anatomia si fiziologia durerii si 

altor tipuri de sensibilitate. 

Cefaleea: consideratii generale, 

structurile cranio-faciale sensibile la 

durere, mecanismul cefaleei, tipuri de 

cefalee. 

Prezentare power-point  2 ore 

Curs 2 Migrena: mecanism 

fiziopatologic, tipuri de migrena, 

diagnostic si management, migrena si 

echilibrul hormonal. 

Cefaleea "in ciorchine", cefaleea de 

tensiune si alte cefalei primare: 

mecanism, diagnostic  si tratament. 

Prezentare power-point care include 

si filme sau imagini cu pacienti cu 

patologia descrisa in curs 

2 ore 

Curs 3. Cefaleea secundara 

traumatismelor craniene si cervicale. 

Cefaleea secundara patologiei craniene 

si cervicale vasculare. 

Prezentare power-point care include 

si filme sau imagini cu pacienti cu 

patologia descrisa in curs 

2 ore 

Curs 4. Cefaleea secundara patologiei 

intracraniene non-vasculare, non-

infectioase: tumori, anomalii ale 

circulatiei lichidului cefalo-rahidian. 

Cefaleea secundara infectiilor si bolilor 

inflamatorii. 

Prezentare power-point care include 

si filme sau imagini cu pacienti cu 

patologia descrisa in curs 

2 ore 

Curs 5. Cefaleea secundara 

dezechilibrelor homeostaziei.  

Cefaleea si durerea faciala secundare 

patologiei cranio-cervicale, oculare, 

nazale, sinusale, oro-dentare si altor 

structuri cranio-faciale. 

Prezentare power-point care include 

si filme sau imagini cu pacienti cu 

patologia descrisa in curs 

2 ore 



Curs 6. Cefaleea copilului si 

adolescentului. 

Cefaleea varstnicului 

Prezentare power-point care include 

si filme sau imagini cu pacienti cu 

patologia descrisa in curs 

2 ore 

Curs 7. Cefaleea din bolile psihice si 

dependentele de substante. 

Nevralgiile faciale 

Prezentare power-point care include 

si filme sau imagini cu pacienti cu 

patologia descrisa in curs 

2 ore 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observații 

-   

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Esențialul în neurologie. Ed. Universitară „Carol Davila” Bucureşti, 2007. A. Câmpeanu, A. 

Dulămea, C. Vîlciu, D. Anghel. 

2. Fundamentals of neurology. Thieme, 2006. M. Mumenthaler, H. Mattle, E. Taub. 

3. Adam's and Victor's Principles of neurology. McGraw-Hill Professional; 9 edition, 2009. 

A.H.Ropper, R.H.Brown. 

 

Publicații periodice: 

Articole din reviste de specialitate indexate ISI 

Continuum. Lifelong learning in neurology 

Journal of neurology 

Neurology 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Continutul disciplinei este in concordanta cu cel din alte centre universitare din tara si din strainatate, 

fiind permanent actualizat si pus in concordanta cu dezvoltarea cunostintelor in acest domeniu 

 

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

Curs Examen teoretic final Test grila cu intrebari 

complement simplu din 

toate cursurile programei 

analitice cu scopul de a 

evalua insusirea si 

intelegerea notiunilor 

predate si modul de 

gandire 

100% 

Standard minim de performanță 

● Pentru promovarea examenului este necesara obtinerea notei finale minim 5(cinci) la examenul final 

Mențiune: Fișa disciplinei se va adapta în funcție de situația epidemiologică Covid-19. 

 
Data completării: 

 

15.09.2020 

  Semnătura titularului de curs  

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. Dr. Dana Cristina Bodnar 

  


