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Criteriile şi standardele privitoare la finalizarea anului universitar curent pentru 
studenţii înmatriculați în anul universitar 2019-2020  

la Facultatea de Medicină şi Farmacie 
 

Anul de 
studii 
curent 

Criteriul Valorile standard 
Modul de finalizare  
a anului universitar curent 

Anul I 
Numărul de credite 
promovate din anul 
curent 

toate creditele promovate promovare în anul II 

minim 45 credite înscriere în anul II 

44 credite sau mai puţin repetent în anul I, cu plata taxei 

Anul II 
Suma creditelor 
promovate din anul 
curent şi anul anterior 

toate creditele promovate promovare în anul III 

minim 90 credite din anul 
curent şi anul anterior 

înscriere în anul III 

89 credite sau mai puţin 
din anul curent şi anul 
anterior 

repetent în anul II, cu plata taxei 

Anul III 
Suma creditelor 
promovate din anul 
curent şi anii anteriori 

toate creditele promovate promovare în anul IV 

179 credite sau mai puţin 
din anul curent şi anii 
anteriori 

repetent în anul III, cu plata taxei 

Anul IV 
Suma creditelor 
promovate din anul 
curent şi anii anteriori 

toate creditele promovate promovare în anul V 

minim 225 credite din 
anul curent şi anul anterior 

înscriere în anul V 

224 credite sau mai puţin 
din anul curent şi anii 
anteriori 

repetent în anul IV, cu plata taxei 

Anul V 
Suma creditelor 
promovate din anul 
curent şi anii anteriori 

toate creditele promovate promovare în anul VI 

minim 270 credite din 
anul curent şi anul anterior 

înscriere în anul VI 

269 credite sau mai puţin 
din anul curent şi anii 
anteriori 

repetent în anul V, cu plata taxei 

Anul 
terminal 
(IV / V / 
VI) 

Total credite 
promovate înaintea 
examenului de 
finalizare a studiilor, 
indiferent de anul de 
studiu din care provin 

toate creditele promovate absolvent 

cu credite restante 

susţinerea cu plată a examenelor 
restante în sesiunea de toamnă. 
În caz de nepromovare integrală 
repetent în anul terminal, cu 
plata taxei sau prelungirea 
duratei de şcolarizare prin 
parcurgerea unui an 
complementar, cu plata taxei. 
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