În atentia studentilor anului II Medicina
Precizari cu privire la frecventarea lucrarilor practice si a desfasurarii examenelor de fiziologie
în cursul anului universitar 2014– 2015
Regulament privind desfasurarea lucrarilor practice
Prezenta la lucrarile practice este obligatorie. Refacerea absentelor se realizeaza conform art 53 din
Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, in vigoare.
Studentul nu are dreptul sa sustina examenul practic daca nu a refacut absentele.
Refacerea absentelor se face NUMAI cu asistenul de grupa. In cazuri speciale, șeful de
disciplina poate aviza schimbarea acestei conditii.
Examenul practic consta din doua probe:
a. Interpretarea si discutarea unui buletin electrocardiografic- obligatoriu pentru toti
studentii;
b. Prezentarea unui subiect extras de catre student din tematica afisata.
Nota la activitatea practica pe semestru este calculata dupa cum urmeaza:
-

40 % - nota de la examenul practic (obligatoriu promovat- cel putin, nota 5
30 % - media sau nota (dupa caz) la lucrarea/rile de seminar;
30 % - nota acordata de cadrul didactic coordonator, pentru participarea studentului la
alte activitati in cadrul lucrarilor practice.

NOTA. Nesustinerea unei lucrari de seminar ne noteaza cu nota 1.
Promovarea examenului practic este obligatorie in vederea sustinerii examenului teoretic de
semestru.

Examenul teoretic pentru anul universitar 2014/2015:

Examenul teoretic la disciplina fiziologie anul II se susține din materia prezentata la curs și consta
exclusiv într-o proba de examen grila.
Examenul se va desfasura cu teste printate continand 70 intrebari tip complement grupat - cu 4
variante de raspuns grupate astfel:
A – daca raspunsurile 1, 2 si 3 sunt corecte,
B – daca raspunsurile 1 si 3 sunt corecte,
C – daca raspunsurile 2 si 4 sunt corecte,
D – daca raspunsul 4 este corect,
E – daca toate cele patru raspunsuri sunt corecte sau sunt false.
Timp de completare caiet- 80 min
Nu este permisa sustinerea examenului teoretic cu alte serii, decât cu avizul sefului de disciplina.
Calcularea notei pentru examenul grila.
Identificarea raspunsurilor corecte și calcularea punctajului se realizeaza electronic, prin
scanare. Limita minima de promovarea (nota 5, stabilita de comun acord cu reprezentantii
studentilor) este de 30 de raspunsuri corecte (42,8 %). Limita minima pentru nota 10 este 56
raspunsuri corecte (80%). Notele la grila se calculeaza cu doua zecimale in raport cu punctajul
obtinut si vor fi considerate finale dupa rezolvarea contestatiilor.

Nota finala (pe semestru) se obtine din sumarea ponderata a componentelor:
- nota la activitatea practica- 30%,
- nota examenului grila 70%.
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE PENTRU CITIREA AUTOMATA CORECTA A REZULTATELOR
1. Verificati inainte de examen ca va cunoasteti NUMARUL MATRICOL!!!
2. Cititi instructiunile cu atentie înainte de completarea borderoului
3. Utilizati numai pix de culoare NEAGRA / ALBASTRU INCHIS pentru completare. Nu completati cu
creionul! Spatiul de raspuns trebuie umplut. Umplerea incompleta a spatiului de raspuns poate atrage
dupa sine citirea eronata a raspunsului de catre scanner.
4. Nu împaturiti sau sifonati borderoul.
5. Nu faceti insemnari sau mâzgâleli pe borderoul de examen
6. Nu este permisa efectuarea corecturilor, stergerii sau taieturilor pe borderou
7. Completati cu atentie numarul matricol. Corectura, procesarea si afisarea rezultatelor se face tinand
cont de numarul matricol
8. Utilizati judicios timpul de examen si prevedeti un interval de timp pentru marcarea rezultatelor pe
borderou
9. Responsabilitatea completarii corecte a borderoului apartine in totalitate studentului.

Modalitatea de completare a
numarului matricol

Modalitatea de bifare a raspunsului
pe formularul de examen grila

Examenul pentru marirea notei se va susține dupa metodologia examenului grila din sesiune.

