
Facultatea de Medicină Dentară             

 

Programare sesiune de examene de vară – iunie - iulie 2020 

Master Reabilitări orale cu agregare implantară  

Perioada: 15.06 – 05.07.2020 

 

              Examenele se susțin online             
DATA SUSŢINERII 

EXAMENULUI 
ANUL  I 

 

ANUL II 

15.06.2020 
LUNI 

 

Elaborarea lucrării de disertație * 

1400 – transmiterea informațiilor  

pe adresa de e-mail instituțională 

16.06.2020 
MARȚI 

 

Prelucrarea computerizată a datelor în 

implantologie  

1600 - transmiterea informațiilor  

pe adresa de e-mail instituțională 

18.06.2020 
JOI 

 

Noțiuni de igienă a restaurărilor protetice  

postimplantare 

1400 - transmiterea informațiilor  

pe adresa de e-mail instituțională 

19.06.2020 
VINERI 

Analiza explantelor 
1400 – transmiterea informațiilor  

pe adresa de e-mail instituțională 

 

22.06.2020 
LUNI 

Stagii de cercetare științifică II 
1400  - transmiterea informațiilor  

pe adresa de e-mail instituțională 

 

23.06.2020 
MARȚI 

Gnatologie implanto-protetică 
1400 – MICROSOFT TEAMS 

 

24.06.2020 
MIERCURI 

 

 

Tehnologia CAD-CAM de realizare a 

restaurărilor protetice pe implanturi * /  

Teh. de augumentare osoasă * 

1100 - transmiterea informațiilor  

pe adresa de e-mail instituțională 

29.06.2020 
LUNI 

Etică și integritate academică* 
1200 – SKYPE 

 

30.06.2020 
MARȚI 

Implantologie I 
1700 – ZOOM 

 

02.07.2020 
LUNI 

Imagistică maxilo-facială 
1000 – transmiterea informațiilor  

pe adresa de e-mail instituțională 

 

03.06.2020 
MARȚI 

 
Restaurări protetice pe implanturi II 

1000 – transmiterea informațiilor  

pe adresa de e-mail instituțională 

 

Notă: 

1. * = probă de verificare 
2. Pentru examenele restante din anii anteriori / diferențe, plata se realizează folosind următoarele modalități : 

1. În numerar/card bancar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 

22, sector 4,    București; 
2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la 

Banca Transilvania; coduri de plată:  pentru examenele restante din anii  anteriori (450 

lei/examen) - 83MRMx  (unde x reprezintă anul de studiu); pentru diferențe (130 lei/examen) – 

28MRMx (unde x reprezintă anul de studiu) 
3. Dovada plății se trimite prin mail (medicina.dentara@univ.utm.ro)  la secretariatul facultății cu o zi înainte              

de examen. În caz contrar nu veți putea participa la examen. 
 

 

mailto:medicina.dentara@univ.utm.ro

