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Regulamentul de recuperare a orelor de lucrări practice la programele de studii 
Medicină și Asistență medicală generală din cadrul Extensiunii  

Facultății de Medicină și Farmacie din Enna, Italia 
 

Art. 1. 
Studenţii au dreptul sa  participe la cele doua  tipuri de activita ţi didactice preva zute î n 
planurile de î nva ţa ma nt de la programele de studii universitare de licent a  Medicina  s i 
Asistent a  medicala  generala  – Extensiunea Enna – Italia, şi anume:  
a) activita ţi teoretice concretizate prin cursuri;  
b) activita ţi aplicative, concretizate prin lucra ri practice, proiecte şi practica  de specialitate.  
Studenţii au obligaţia sa  efectueze integral toate activita ţile aplicative preva zute î n planurile 
de î nva ţa ma nt ale programelor de studii la care sunt î nmatriculaţi, şi anume: lucra rile practice 
şi practica de specialitate. 
 
Art. 2 
Pentru absenţe la lucra rile practice ale unei discipline de studiu, studentul pierde dreptul de a 
se prezenta la evaluarea finala  a disciplinei.  
Dreptul de a se prezenta la examen se recapa ta  dupa  recuperarea integrala  a activita ţilor 
aplicative neefectuate din cadrul programului didactic normal.  
Pentru a recupera activita ţile aplicative î n cadrul acestui program, studenţii vor pla ti taxele 
stabilite anual de ca tre Senatul Universita ţii „Duna rea de Jos”. 
 
Art 3. 
Recuperarea lucra rilor practice se va desfa s ura astfel: 
 
a) Cu acordul titularului de disciplina , studentul poate recupera, î n timpul semestrului î n curs, 
maximum 3 lucra ri practice  (20%  din activita ţile obligatorii ale unei discipline de studiu), 
indiferent de motivul pentru care a absentat.  
Recuperarea integrala  a 1 – 3 absent e la lucra rile practice î i dau dreptul studentului sa  
participe, î mpreuna  cu ceilalt i colegi, la evalua rile de la finalul programului didactic s i la 
examenul de disciplina  din sesiunea curenta  de examene. 
Pentru semestrul î n curs, titularul de disciplina  asigura , pe parcursul derula rii disciplinei de 
studiu, un program de recuperare a unui numa r de 1-3 absent e, orarul intervalelor de 
recuperare fiind afis at la avizierul faculta t ii. 
Secretariatul va centraliza s i informa titularul de disciplina  asupra numa rului de solicita ri 
scrise s i a numa rului de lucra ri practice  de  recuperat pentru fiecare student.   
 
b) Cu acordul titularului de disciplina , studentul poate recupera, î n cursul semestrului 
urma tor, un numa r de 4-6 lucra ri practice neparcurse din activita ţile obligatorii ale unei 
discipline de studiu, indiferent de motivul pentru care a absentat.  
Recuperarea a 4-6 lucra ri practice neefectuate î n semestrul anterior se va face cu titularul de 
disciplina  sau cu un cadru didactic cu drept de predare la aceeas i disciplina , recuperarea lor 
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integrala  da ndu-i dreptul studentului sa  participe, î n sesiunea urma toare, la examenul 
disciplinei respective. 
Secretariatul va centraliza toate solicita rile scrise pentru recuperarea absent elor la 
disciplinele deja parcurse î n semestrul anterior s i va anunt a conducerea faculta t ii astfel î nca t, 
la î nceputul semestrului urma tor, sa  se organizeze un program de recuperare a 4-6 absent e, 
program ce va fi afis at la avizierul faculta t ii. 
 
c) Studentul care absenteaza  7-14 lucra ri practice din activita ţile obligatorii ale unei discipline 
de studiu trebuie sa  refaca  î ntreaga activitate didactica  a disciplinei respective î n anul 
urma tor, î mpreuna  cu student ii anului aferent. 
La finalul anului universitar, secretariatul va centraliza toate solicita rile scrise pentru student ii 
care trebuie sa  refaca  integral activitatea didactica  a disciplinei respective. 
Secretariatul va anunt a conducerea faculta t ii s i titularul de disciplina  despre situat ia refacerii 
activita t ii didactice practice pentru anul universitar urma tor. 
Studentul are obligat ia sa  depuna , la secretariatul faculta t ii, dovada pla t ii stagiilor /lucra rilor 
practice recuperate, î mpreuna  cu cererea pentru recuperarea s i refacerea integrala  a activita t ii  
didactice practice. 
Dupa  parcurgerea disciplinei de studiu, studentul are dreptul de a participa la evalua rile de la 
finalul programului didactic s i la examenul de disciplina  din sesiunea curenta  de examene. 
 
d) Secretariatul va arhiva î ntreaga documentat ie a recupera rilor activita t ii didactice practice. 
 
e) La finalul modulului disciplinei de studiu, cadrul didactic titular va depune, la secretariat, 
foaia de prezent a  a student ilor, pentru centralizarea situat iei de prezent a  a acestora 
Evidenţa frecvenţei studenţilor la activita ţile obligatorii ale unei discipline de studiu şi 
aplicarea prevederilor acestui regulament este responsabilitatea titularului disciplinei 
respective. 
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