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Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 

Comisia pentru asigurarea calității 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL 2 

1.3. Disciplina: Histologie 

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 opționale din cadrul disciplinei: 

MEDICINĂ DENTARĂ REGENERATIVĂ 

2.2 Locația disciplinei: Facultatea de Medicină, Bulevardul Eroii Sanitari nr. 8, Etaj 1 

2.3. Titularul activităților de curs: 

Șef lucrări dr. Mihnea-Ioan NICOLESCU 

2.4. Titularul activităților de lucrări practice/stagiu clinic:  

Nu se aplică 

2.5. 

Anul de studiu 
V 

2.6. 

Semestrul 
IX 

2.7. 

Tipul de evaluare 
Examen 

2.8. Regimul 

disciplinei 
DA/Opțională 

 

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

 
Nr. ore pe săptămână 2 din care curs: 2 stagiu clinic: - 

Total ore din planul de învățământ 14 din care curs: 14 stagiu clinic: - 

 
Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16 

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

teren 

7 

Pregătire seminare / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 7 

Tutoriat 3 

Examinări 2 

Alte activități 1 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite  2 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoștințe de embriologie, genetică, histologie, odontoterapie restauratoare 

4.2. de competențe Metode de documentare științifică 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru cu minim 60 locuri, videoproiector 
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5.2. de desfășurare a stagiului clinic N/A 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin 

cunoștințe și abilități) 

- Se propune ca la finalizarea cursului studenții să posede cunoștințe despre 

conceptul de medicină regenerativă și particularitățile aplicațiilor în diverse 

specialități (chirurgie OMF, endodonție, ortodonție, parodontologie, protetică). 

- Abilitatea de a identifica sursele de celule cu capacități de diferențiere din 

teritoriul oral și maxilo-facial, precum și cunoașterea diferitelor tehnici și metode 

de cercetare specifice în studiul acestora. 

Competențe transversale 

(de rol, de dezvoltare 

profesională, personale) 

Dezvoltarea capacității studenților de a identifica sursele bibliografice valide și 

formarea unor deprinderi de utilizare corectă a acestora în realizarea de lucrări 

științifice (poster, articol, prezentare). 

Realizarea unei documentări și recenzii corecte științific. 

Analiza critică și comunicarea științifică a unor concepte, ipoteze, rezultate 

științifice. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
5.1. Obiectivul general Familiarizarea studenților cu utilizările (în practică sau în studii clinice) a 

tehnicilor de medicină dentară regenerativă în diverse specialități (chirurgie OMF, 

endodonție, ortodonție, parodontologie, protetică). 

5.2. Obiective specifice Cunoașterea conceptului de medicină regenerativă și particularitățile medicinei 

dentare regenerative în contextul medicinei translaționale. 

Cunoașterea tehnicilor de cercetare utilizate în studiul celulelor stem și 

progenitoare. 

Cunoașterea surselor de celule cu capacități de diferențiere din teritoriul oral și 

maxilo-facial și potențialele lor utilizări locale sau în regenerarea altor țesuturi 

sau organe. 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Nr. 

ore/temă 

Metode de 

predare 

Observații 

Curs 1. Medicină dentară regenerativă - 

concept și caracteristici. Direcții de cercetare. 
2 

Prezentare 

videoproiecție, 

interactivă și cu 

chestionar de 

feedback 

standardizat. 

Cursuri actualizate 

permanent în raport cu 

ultimele descoperiri 

științifice. 

Curs 2. Celule stem. Celule progenitoare. 

Nișa de celule stem. Celule pluripotente 

induse. 

2 

Curs 3. Celule stem dentare. Localizare, 

caracteristici, metode utilizate în studiul 

acestora.  

2 

Curs 4. Semnalizare celulară și rolul în 

formarea structurilor aparatului dento-

maxilar. 

2 

Curs 5. Regenerarea pulpară. 2 Variabil, curs cu un invitat 

extern care aplică cu succes 

în practică conceptele 

descrise. 

Curs 6. Regenerarea la nivelul parodonțiului.  
2 

Curs 7. Regenerarea glandelor salivare.  

2 

Curs actualizat în funcție de 

rezultatele cercetărilor 

proprii ale titularului de 

curs. 

8.2. Stagiu clinic Nr. 

ore/temă 

Metode de 

predare 

Observații 

N/A    
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8.3. Bibliografie curs 

1. Burgess R. Stem cells: A short course. John Wiley & Sons; 2015 

2. Dos Santos Goldenberg RC, De Carvalho ACC, editors. Resident Stem Cells and Regenerative Therapy. 

Academic Press; 2013 

3. Huang GT, Thesleff I, editors. Stem cells in craniofacial development and regeneration. Wiley-Blackwell; 

2013 

4. Mescher AL. Junqueira Histologie, tratat & atlas. Editura Medicală Callisto; 2017 

5. Pawlina W. Ross Histologie: tratat și atlas cu corelații din biologia moleculară și celulară. Editura 

Hipocrate; 2020 
6. Vishwakarma A, Sharpe P, Shi S, Ramalingam M, editors. Stem cell biology and tissue engineering in dental 

sciences. Academic Press; 2014 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Pregătirea profesională a studenților pentru anii de practică, cu însușirea noțiunilor de bază și a principiilor 

științifice, precum și dezvoltarea unei gândiri analitice critice. 

Educație translațională prin interpretarea pedagogică a rezultatelor științifice din aria de interes. 

 

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

Curs 

Evaluare uniformă 

0,40 puncte/răspuns corect 

Examen final scris 

Test grilă – 25 întrebări 

din toate capitolele 

programei analitice 

100% 

Corectitudine și acuratețe științifică 

Respectarea condițiilor de formă 

ale recenziei/prezentării 

Verificare periodică 

Realizarea unei 

recenzii sau prezentări 

științifice, de tip 

poster/PechaKucha. 

Opțional, se pot obține 

puncte suplimentare 

pentru 

recenzii/prezentări 

Stagiu clinic N/A   

Standard minim de performanță 

● Cunoașterea surselor de celule cu capacități de diferențiere din teritoriul oral și maxilo-facial și 

potențialele lor utilizări locale sau în regenerarea altor țesuturi sau organe. 
Mențiune: Fișa disciplinei se va adapta în funcție de situația epidemiologică Covid-19 

 
Data completării: 

 

05.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 - 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

15.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

                                   Prof. Univ. Dr. Bucur Alexandru 

  


