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Locul de desfăşurare: BIBLIOTECA UMF
Dată: 13.06.2013
Ora de întâlnire: 8,00 – vă rugăm să vă prezentaţi din timp pentru a putea fi repartizaţi în săli şi la
calculatoare
Ora începerii testului: 8,30
SE APLICĂ PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE ŞANSE ‐ FIECĂRUI STUDENT I SE APLICĂ ACELEAŞI REGULI DE
DERULARE A EXAMENULUI ŞI DE NOTARE A RĂSPUNSURILOR
Proba se desfăşoară sub forma unui test grilă pe calculator cu 200 întrebări fiecare având câte 5
răspunsuri
- Răspunsurile sunt cu complement multiplu (nu există întrebări fără nici un răspuns corect şi nici
întrebări cu toate răspunsurile corecte. Pot exista răspunsuri cu 1, 2, 3 sau 4 răspunsuri corecte)
Durata totală a testului: 200 minute = 3,33 ore (3 ore şi 20 minute)
- Număr de minute alocat pentru fiecare întrebare: 1 minut (la fiecare întrebare aveţi 1 minut
indiferent de complexitatea întrebării)
Testul este finalizat doar după complectarea răspunsurilor la TOATE cele 200 întrebări (ATENŢIE! dacă nu
aţi finalizat testul în timpul alocat nu aţi promovat examenul)
După expirarea duratei de 1 minut programul trece automat la întrebarea următoare
Nu aveţi posibilitatea să vă reîntoarceţi la o întrebare anterioară
Dacă aţi răspuns la o întrebare mai repede de 1 minut aveţi posibilitatea să treceţi la întrebarea
următoare (examenul se poate termina mai repede dar nu mai târziu de 200 minute)
Derularea testului poate fi oprită temporar dacă există motive întemeiate
Fiecare post de calculator (student) va avea altă ordine a întrebărilor în test (altă variantă)
Modalitatea de notare a răspunsurilor este identică pentru toţi studenţii
La finalizarea testului va fi afişat pe ecran punctajul pe care l‐aţi obţinut
Nota la test se calculează pe baza punctajului obţinut pe baza unui algoritm. Nota la test va fi cu zecimale
şi intră în calcului notei finale reprezentând două treimi din aceasta
Notele obţinute la test vor fi afişate pe saitul Clinicii Chirurgie I Spital Clinic Judeţean Mureş
(www.chirurgiemures.ro) în seara zilei examenului teoretic
Contestaţiile se depun în scris la Disciplină în termen de 72 ore. Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi
făcut public pe sait
Date suplimentare puteţi obţine în săli înaintea începerii examenului

Baftă!
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