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Domnului (ei) 

      

____________________________________________________ 
şef de disciplină 

 

 

Vă facem cunoscut că, potrivit structurii anului universitar 2010-2011, sesiunea de examene 

din iarnă se va desfășura în perioada:     

   

   17.01.2011-06.02.2011 - 3 săptămâni pentru toţi anii de studiu 

 

Programarea examenelor se poate face la opţiunea studenţilor, în înţelegere cu cadrele 

didactice de la disciplinele respective, doar in intervalul mentionat mai sus. Această 

programare va fi adusă la cunoştinţa decanatului până la data de 11 ianuarie 2011, 

modificarea ulterioară făcându-se numai pe bază de cerere bine motivată, cu aprobarea şefului 

de disciplină. 

 

Vă rugăm a ne comunica până la aceeasi dată, situaţia studenţilor, care nu vor fi primiţi la 

examene pentru absenţe nemotivate, precum şi pentru neîndeplinirea obligaţiilor profesionale 

prevăzute în planul de învăţământ în conformitate cu cerinţele stabilite de regulamentul 

fiecărei discipline. De asemenea, vă rugăm să transmiteți decanatului condicile de prezentă la 

cursuri care au fost distribuite titularilor de curs la inceputul semestrului I. 

 

Va trimitem mai jos cîteva prevederi extrase din Regulamentul de activitate didactică aflat în 

vigoare la UMF Tg. Mures, de care vă rugăm să țineți cont în organizarea examenelor: 

 

 Examenele se susţin în faţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă asistat de 

cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările practice la acea grupă - în ziua și 

sala fixate, între orele 8.00-20.00. Prin acordul reciproc al cadrului didactic și al 

studentilor se pot desfășura examene si în zilele nelucrătoare. Înlocuirea examinatorului se 

aprobă de către decan. 

 Notarea la disciplinele care nu au prevăzute examen ci verificare/colocviu, se face pe baza 

verificărilor efectuate pe parcursul semestrului, studentul primind o notă medie care 

reflectă aprecierea activităţii desfăşurate în timpul semestrului. Încheierea verificării şi 

respectiv notării la aceste discipline se va face cu două săptămâni înainte de începerea 

sesiunii, recuperându-se activităţile prevăzute în planurile de învăţământ până la acea dată. 

La aceste discipline nu se organizează verificare finală tip examen. 

 La examene, proba practică, indiferent dacă se desfăşoară în aceeași zi sau separat  

de examenul teoretic, va avea o pondere de minim 20% din nota finală, aprecierea la 

această probă fiind făcută de către cadrul didactic care a condus activităţile practice 

(stagii, lucrări practice, seminarii) şi care va participa la examinarea studentului 

alături de cadrul didactic care a predat cursul respectiv 

 Examenele care au în componența lor mai multe discipline înrudite dar la care în catalog 

se acordă o singură notă, se desfăşoară în faţa unei comisii alcătuită din cadrele didactice 

 

R O M AN I A 
Min is teru l  Educaţ i e i ,  Ce rce tăr i i ,  T inere tu lu i  s i  Spor t u l u i  

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE din TÂRGU-MUREŞ 

Facultatea de Medicină 
 

Adresa:  540138 Târgu-Mureş ,  s t r .  Gh.Mar inescu nr .  38,  
 Tel :  +40.  65.  21 80 04,  Fax:   +40.  65.  21 04 07,   

E-mai l :  decanatmed@umf tgm. ro  

 



de predare reunite. Nota fiecărui cadru didactic va reflecta ponderea fiecărei discipline în 

nota finală. Dacă examenul este oral, pe biletul de examen se vor regăsi subiecte din 

fiecare disciplină, iar dacă examenul este test-grila, acesta va cuprinde întrebări din fiecare 

disciplină. Examenul practic se poate da separat, pe specialităţi, cu cadrul didactic care a 

condus activităţile practice (stagii, lucrări practice) şi trebuie să aibă o pondere de min. 

20% din nota finală. 

 Toţi anii de studiu beneficiază de sistemul de credite transferabile. Ca urmare, studenții 

pot să-şi susţină examenele nepromovate din anii anteriori fără repetarea anului 

universitar, în cadrul aceluiași ciclu de învățământ. Aceasta se face în sesiunile legale, 

indiferent de sesiunea în care era programat examenul în anul anterior, dacă sunt 

îndeplinite cerințele impuse de disciplina respectivă, în zilele stabilite de comun acord cu 

cadrele didactice de predare. 

 Foarte important! Nu vor fi primiţi la examen studenţii care nu apar pe catalogul de 

examen primit de la decanat. 

 Notele studenților vor fi trecute simultan, sub semnatura cadrului didactic, atât în catalog 

cât și în carnetul de student. 

 Cataloagele completate vor fi trimise la decanat până la data de 9 februarie 2011,  printr-

un reprezentant al disciplinei, nu prin intermediul studenților. 

 

Atragem atenţia tuturor disciplinelor că, mai ales la examenele scrise, au existat fraude şi 

tentative de fraudă cu ajutorul telefoanelor mobile, etc. La intrarea în sala de examen, o dată 

cu depunerea genţilor, cărţilor, etc., supraveghetorii vor impune şi depunerea telefoanelor 

mobile. Găsirea acestor obiecte asupra studenţilor ulterior începerii examenelor  va fi 

considerată tentativă de fraudă şi se va proceda în consecinţă. 

 

Vă mulțumim anticipat pentru efortul pe care il veti face în vederea respectării prevederilor 

menționate mai sus. 

 

 

 

 

 

   DECAN,    SECRETAR ŞEF FACULTATE, 

 Prof. dr.Leonard Azamfirei    Ing. Ioana Mătea 

 

 


