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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINA 

1.3. DISCIPLINA: ALERGOLOGIE 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII : Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ DENTARĂ  

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei: ESENȚIAL DE ALERGOLOGIE ÎN MEDICINA DENTARĂ 

2.2 Locaţia disciplinei: SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA” 

2.3. Titularul activităților de curs CONF. DR. ROXANA SILVIA BUMBACEA 

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic  

 

2.5. Anul de 

studiu 

VI 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul 

de 

evaluare 

EXAMEN 

SCRIS 

TEST 

GRILA 

2.8. Regimul 

disciplinei 

DA 

 

 

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

modular 
 

Nr. ore pe săptămână 2 ore din care :  curs 2 ore Stagiu clinic  

Total ore din planul 

de învățământ 

14 ore Din care :  curs 14 ore  Stagiu clinic  

Distributia fondului 

de timp 

7 

saptamani 

   ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

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

Tutoriat  

Examinări  

Alte activități 6 

Total ore de studiu individual  36 

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 Amifiteatrul mare al spitalului cu un numar de 100 de 

locuri, videoproiector, laptop, pointer, prelungitor/ 

platforma zoom, google classroom 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic  

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

- La sfarsitul cursului studentul trebuie sa cunoasca: 

- Elemente clinice ale principalelor urgente alergologice posibil de a 

fi intalnite in practica stomatologica  

- Elemente de algoritm diagnostic 

- Elemente de diagnostic diferential 

- Principiile de tratament si particularitatile tratamentului  

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

Sa aibe capacitatea de a lucra in echipa  

Sa comunice bine cu pacientul 

Sa empatizeze cu pacientul 

Sa respecte regulile deontologice si de etica profesionala 

 

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

5.1. Obiectivul general - Orientare diagnostica in urgente alergologice intalnite in practica 

- Cunoasterea si aplicarea primelor masuri terapeutice in urgentele 

alergologice 

5.2. Obiective specifice  

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Metode de predare Observații 

Curs 1 Anafilaxia: etiopatogenie, 

diagnostic pozitiv si diferential 

Toate cursurile sunt prezentate oral, 

cu suport de curs electronic 

(PowerPoint), proiectat cu 

videoproiector; cursurile sunt 

updatate permanent 

 

Curs 2 Anafilaxia: managementul 

farmacologic si nefarmacologic 

  

Curs 3 Angioedemul facial: 

diagnostic pozitiv si diferential; 

principii terapeutice 

  

Curs 4 Alergia la latex   

Curs 5 Reactii de hipersensibililate 

post- medicamentoasa: orientare 

diagnostica si terapeutica in reactiile 

severe 

  

Curs 6 Reactii de hipersensibililate 

induse de anestezice de uz local 

stomatologic 

  

Curs 7 Reactii alergice de contact    

 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observații 

   

   



…….   

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

Middleton”s Allergy 2 volume set 9th edition, Elsevier, 2018 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 
Pregatirea studentului pentru: 

Orientare diagnostica si primele masuri terapeutice in urgentele alergologice intalnite in practica 
 

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

Curs Examen scris Test grila cu raspunsuri 

multiple 

100% 

Stagiu clinic    

   

Standard minim de performanță 

● Minim 50% la fiecare componenta evaluata 

 

 
Data completării: 

20.05.2020 

………………………………… 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

……………………………… 

 

Semnătura directorului de departament 

Conf. Univ. Dr. Harza Mihai-Cristian 

 

  


