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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 MD1 

1.3. DISCIPLINA Terapie implanto-protetică 

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 materiei opționale: Implantologie digitalizată 

2.2 Locaţia disciplinei: Spitalul de Chirurgie Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” 

2.3. Titularul activităților de curs: Conf. Univ. Dr. Mihai Săndulescu 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic:  

2.5. Anul de   

studiu 

VI 2.6. Semestrul 12 (3 serii) 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  

Total ore din planul 

de învățământ 

14 (7 

săptămâni 

x 2 ore) 

Din care : curs 14 h (7 

săptămâni 

x 2 ore) 

 Stagiu clinic  

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 ore 

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

teren 
10 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 10 ore 

Tutoriat 2 ore 

Examinări 2 ore 

Alte activități 2 ore 

Total ore de studiu individual  36 ore 

Total ore pe semestru        50 ore 

Numărul de credite  2 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoştinţe de anatomie şi fiziologie ale aparatului dento-maxilar; 

Cunoștințe de morfologie dentară; 

Cunoştinţe de tratament protetic, restaurări fixe şi mobile; 

Cunoaşterea tehnologiei realizării lucrărilor protetice dentare 



4.2. de competențe  

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru minim 70 locuri, computer, videoproiector 

sau ONLINE 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic  

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Abilităţi dobândite de student:  

- să cunoască principiile de funcționare are sistemelor de scanare 

tridimensională  

- să cunoască principiile de funcționare ale aparatelor de fotografiat 

digitale și regulile generale de realizare a fotografiilor pentru 

documentarea cazurilor 

- să poată realiza un design basic de Digital Smile Design 

- să poată stabili poziția unui implant în cadrul planificării unei 

intervenții ghidate 

- să înțeleagă principiile de realizare digitală a lucrărilor protetice pe 

implanturi 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor de realizat, și etapizarea diagnosticului 

- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor digitale 

disponibile în medicina dentară 

 

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

5.1. Obiectivul general - Cunoașterea indicațiilor, contraindicațiilor, avantajelor și dezavantajelor 

implementării workflow-ului digital în practica implantologică 

5.2. Obiective specifice Documentarea foto/video a unui caz 

Utilizarea modelelor virtuale 

Cunoașterea tipurilor de ghiduri chirurgicale pentru inserarea 

implanturilor dentare 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Metode de predare Observații 

1. Curs introductiv Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power 

point, filme didactice sau ONLINE 

 

2. Tomografia computerizată cu fascicul conic. 

Sisteme de scanare tridimensională – scannere de 

laborator și de cabinet.  

 

3. Documentarea fotografică a cazurilor și 

implementarea sistemului Digital Smile Design 

pentru planificarea tratamentului prin implanturi 

 

4. Realizarea digitală a planului de tratament – 

virtual wax-up, modele virtuale, transformarea 

modelelor virtuale în modele analogice și 

transferul planificării în cavitatea orală a 

pacientului 

 

5. Planificarea poziționării implanturilor asistată 

de calculator. Tipuri de ghiduri chirurgicale și 

aplicabilitatea lor clinică. 

 

6. Tehnologii digitale în realizarea restaurărilor 

protetice pe implanturi 

 



7. Curs recapitulativ  

 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observații 

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

1. Suportul de curs în format electronic.  

2. Giuseppe Luongo; Giampiero Ciabattoni; Alessandro Acocella. Digital Implantology. Quintessence 

Publishing. ISBN 978-88-7492-040-2 

3. Sîrbu I. Curs practic de implantologie orala – editia a treia,– Ed. Militară, Bucureşti 2012, ISBN 978-

973-32-0893-8 

4. Misch C. Contemporary implant dentistry – 3.rd Edition, Mosby-Elsevier, 2008 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
 

 

 

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

Curs Examen final Examen tip grilă 100 % 

Stagiu clinic   30 % 

Standard minim de performanță 

Cunoaşterea elementară a fluxurilor de lucru digital în implantologia orală 

Fişa disciplinei se va adapta ȋn 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 

  


