
Facultatea de Medicină Dentară             
 

Programare sesiune I de vară – iunie 2021 

Master Reabilitări orale cu agregare implantară 

Perioada: 14.06 – 20.06.2021 
 

 

DATA SUSŢINERII 

EXAMENULUI 
ANUL II 

14.06.2021 
LUNI 

Restaurǎri protetice pe implanturi I 

Ora 10 – referat E-mail 

 

Restaurǎri protetice pe implanturi II 

Ora 10:30 – referat E-mail 

 

Etică și integritate academică an 1 

Ora 11 – referat E-mail 

 

Noţiuni de igienǎ a restaurărilor protetice 

postimplantare 

Ora 12 – referat E-mail 

 

Prelucrarea computerizată a datelor în implatologie 

Ora 13 – referat E-mail 

 

Elaborarea lucrării de disertație 

Ora 14 – referat E-mail 

15.06.2021 
MARȚI 

Estetica restaurărilor protetice cu agregare implantară 

Ora 10 – referat E-mail 

 

Practică de specialitate an 2 sem 1 

Ora 11 – referat E-mail 

 

Stagii de cercetare ştiinţifică III 

Ora 12 – referat E-mail 

 

Practică de specialitate an 2 sem 2 

Ora 13 – referat E-mail 

 

Bionanomateriale utilizate în implantologie an 1 

Ora 14 – referat E-mail 

16.06.2021 
MIERCURI 

Designul implanturilor dentare 

Ora 10 – referat E-mail 

 

Tehnologia CAD-CAM de realizare a restaurărilor 

protetice pe implanturi – optional 

Ora 15 – sala P1 

18.06.2021 
VINERI 

Tehnici de augumentare osoasă - opțional 

Ora 9 – referat E-mail 
 

Implantologie II 

Ora 10 – referat E-mail 

 

Notă: 
1. 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) 
2. 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. 
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Facultatea de Medicină Dentară             
 

Programare sesiune II de vară – iunie 2021 

Master Reabilitări orale cu agregare implantară 

Perioada: 21.06 – 27.06.2021 
 

 

DATA SUSŢINERII 

EXAMENULUI 
ANUL II 

22.06.2021 

MARȚI 

Tehnici de augumentare osoasă - opțional 

Ora 9 – referat E-mail 

 

Noţiuni de igienǎ a restaurărilor protetice postimplantare 

Ora 10 – referat E-mail 

 

Restaurǎri protetice pe implanturi I 

Ora 11 – referat E-mail 

 

Restaurǎri protetice pe implanturi II 

Ora 11:30 – referat E-mail 

 

Estetica restaurărilor protetice cu agregare implantară 

Ora 12 – referat E-mail 

 

Etică și integritate academică an 1 

Ora 13 – referat E-mail 

 

Prelucrarea computerizatăa datelor în implanologie 

Ora 14 – referat E-mail 

 

Elaborarea lucrării de disertație 

Ora 15 – referat E-mail 

23.06.2021 

MIERCURI 

Stagii de cercetare ştiinţifică III 

Ora 9 – referat E-mail 

 

Designul implanturilor dentare 

Ora 10 – referat E-mail 

 

Practica de specialitate an 2 sem 1 

Ora 11 – referat E-mail 

 

Implantologie II 

Ora 12 – referat E-mail 

 

Practica de specialitate an 2 sem 2 

Ora 13 – referat E-mail 

 

Bionanomateriale utilizate în implantologie an 1 

Ora 14 – referat E-mail 

 

Tehnologia CAD-CAM de realizare a restaurărilor protetice 

pe implanturi – optional 

Ora 15 – sala P1 

 

Notă: 
1. 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) 
2. 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. 
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