ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Criteriile specifice privind evaluarea performanțelor profesionale și examinarea
studenților din Facultatea de Medicină şi Farmacie
1. În cadrul Facultății de Medicină și Farmacie Galați, activitatea didactică a studentului este
desfăşurată sub forma: cursuri, lucrări practice, seminarii, stagii clinice, studiu individual, etc.
2. Modul de desfăşurare a activităţii didactice este:
a) învăţământ liniar;
sau
b) învăţământ modular (la programul de studiu Medicină)
3. Pregătirea studentului se cuantifică în cadrul lucrărilor practice, al seminariilor precum şi
prin examene care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu structura anului
universitar.
Se prezintă la examen doar studenţii care şi-au îndeplinit integral obligaţiile didactice din
timpul anului, condiţiile de frecvenţă la activităţile didactice (participarea la toate
stagiile/lucrările practice/seminariile sau recuperarea absenţelor la acestea), precum şi
obligaţiile financiare (taxa de școlarizare, taxa pentru recuperarea absențelor, taxa pentru
examenele restante, etc).
Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examen. Studentul are dreptul de a se
prezenta o singură dată/sesiune la examenul de la o anumită disciplină.
Evaluarea lucrărilor practice/stagiilor clinice se poate face și în ultima săptămână a
semestrului sau la terminarea stagiului în disciplina respectivă, de comun acord cu titularul de
curs și de lucrări practice.
4. Pentru învăţământul liniar sau modular, sesiunile sunt:
Sesiunea I (sesiunea de iarnă) la sfârşitul semestrului I – pentru materiile parcurse în timpul
semestrului I;
Sesiune II (sesiunea de vară), la sfârşitul semestrului al II-lea pentru materiile parcurse în
semestrul al II-lea. În sesiunea II nu se pot susţine examene pentru materii studiate în semestrul
I.
Sesiunea III – restanţe – între 20 şi 27 iulie (după practica de vară);
Sesiunea IV – reexaminare – între 2 şi 7 septembrie.
4.1 Dacă există discipline care au programate examene în sesiunea I și în sesiunea II,
prezentarea la examenul din sesiunea II nu este condiţionată de promovarea examenului din
sesiunea I.
4.2 Pentru măririle de notă examenele vor fi programate în perioada 22-27 iulie (sesiunea de
restanțe).
4.3 La examen pot participa studenţii care îndeplinesc condiţiile de examen [criteriile legate de
prezența la stagii/lucrări practice, obligaţiile didactice (lucrări practice, referate, etc), precum
şi obligaţiile financiare (taxă de şcolarizare, taxă de examen, taxă de refaceri absenţe, etc.)].
4.4 Un student se poate prezenta la examen (dacă îndeplinește condiţiile de examen enunțate
anterior), de cel mult 3 ori într-un an universitar pentru fiecare disciplină, după cum urmează:
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prima prezentare în sesiunea care urmează desfăşurării pregătirii academice (sesiunea I
sau sesiunea II);
 a doua prezentare în sesiunea de restanțe (sesiunea III);
 a treia prezentare în sesiunea de reexaminare (sesiunea IV).
Începând cu cea de a treia posibilitate de prezentare la examen (sesiunea IV), pentru toate
examenele de restanță, studentul achită o taxă de restanță (anterior susținerii examenului)
conform anexei „Taxe şcolare”.
4.5. În condiții excepționale (pentru studenții anului III, care nu pot promova în anul IV din
cauza lipsei creditelor sau pentru studenții din anii terminali care nu pot susține examenele
de licență din cauza lipsei creditelor) decanatul facultății poate decide asupra oportunității
organizării unei sesiuni de examen suplimentare în care să fie susținute maxim două
examene.


5. Dacă studentul nu se prezintă (fără motive întemeiate aprobate în prealabil de către
decanatul Facultăţii) sau nu este admis la un examen (din cauza absenţelor, neplata taxelor,
etc), el pierde una dintre şansele de a susține examenul respectiv.
Studentul căruia decanatul Facultăţii i-a aprobat motivarea absenţei de la examen îşi
păstrează numărul iniţial de posibilităţi de a se prezenta la acel examen.
6. Desfășurarea examenelor.
În timpul desfăşurării examenelor, genţile, hainele de exterior, telefoanele mobile, alte
dispozitive de comunicare sau stocare de date se depozitează în locurile stabilite de către
cadrul didactic supraveghetor. Telefoanele mobile trebuie închise la intrarea în sala de
examen. În timpul examenului studenţii nu au voie să dețină asupra lor telefoane mobile sau
alte dispozitive de comunicare. Deținerea unor asemenea dispozitive de către student(chiar
dacă nu sunt utilizate) se consideră tentativă de fraudă. În timpul examinării comunicarea între
studenţi este interzisă. La părăsirea sălii, studenţii trebuie să predea lucrarea scrisă şi toate
celelalte foi utilizate în timpul examenului.
Frauda sau tentativa de fraudă constatate de către cadrul didactic care supraveghează
examenul, sunt înscrise într-un proces verbal, întocmit de către cadrul didactic cu cel mai
înalt grad didactic din sala de examinare. Procesul verbal se semnează de cadrele didactice
din sală şi de către autorul fraudei sau tentativei de fraudă. Procesul verbal este înaintat
Decanatului în termen de 24 de ore.
Tentativa de fraudă se sancţionează prin:
a. eliminarea studentului de la examen;
b. nepromovarea examenului;
A doua tentativă de fraudă se sancţionează ca şi fraudă.
Fraudarea examenelor, se sancţionează astfel:
- la prima abatere, studentul:
a. este eliminat din examen și pierde dreptul de a-l susține în următoarele trei sesiuni;
b. creditele obţinute până în momentul săvârşirii fraudei se recunosc de către decanatul
Facultații;
c. pierde definitiv dreptul la bursă şi la cazare în căminele universităţii
- la a doua abatere de acest gen, studentul este exmatriculat.
7. Criterii de finalizare a anului universitar
Promovarea unui an universitar se face prin obţinerea celor 60 credite alocate anului de
studiu.
7.1 Înscrierea în anul superior necesită obţinerea a minimum 45 credite/an de studiu. Dacă
cerinţa nu este îndeplinită, studentul este declarat repetent.
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7.2 Un student poate repeta fiecare an de studiu, pe motiv de nepromovare din cauza lipsei
numărului de credite, o singură dată, în regim cu taxă, conform Anexei „Taxe Şcolare” (10%
din taxa de şcolarizare corespunzătoare anului repetat + taxa pentru credite restante). Dacă
după repetarea anului nu reușește promovarea, el va fi exmatriculat.
7.3 În programele de studii Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, pot fi repetați maximul 3
ani; la programele de studii Asistență Medicală Generală și Moașe, pot fi repetați maximul 2
ani.
7.4 Statutul de student se poate redobândi, după exmatriculare, doar în urma unui nou
examen de admitere.
7.5 Studentul repetent nu are dreptul sa primească bursă.
7.6 Pentru creditele restante se plăteşte o taxă conform Anexei „Taxe Şcolare”.
7.7 La toate programele de studii, studenţii au obligaţia ca, la sfârşitul celui de-al treilea an de
studiu, să acumuleze toate cele 180 de credite aferente primilor trei ani de studii de licenţă.
7.8 Studentul are obligaţia de a-şi finaliza studiile într-un interval de timp care nu depăşeşte
dublul duratei normale de şcolarizare pentru specializarea la care este înmatriculat.
8. Anul complementar
8.1 Creditele restante la finalul unui ciclu de studii, pot fi realizate în cadrul unui an
complementar, la cererea studentului, cu respectarea prevederilor prezentului regulament
8.2 În anul complementar, studentul va plăti taxa de an complementar (10% din taxa de
şcolarizare corespunzătoare anului terminal) și taxa pentru creditele restante conform Anexei
„Taxe Şcolare”.
8.3 În anul complementar obligaţiile didactice ale studentului se rezumă la disciplinele
nepromovate.
8.4 Prezenţa la lucrările practice şi la cursurile disciplinei/lor nepromovate este obligatorie în
anul complementar.
8.5 În cazul în care activitatea didactică la disciplina nepromovată se desfăşoară în regim
modular, studentul poate să îşi aleagă perioada de studiu pentru stagiile practice, cu
aprobarea titularului de curs, la începutul anului universitar.
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