Anexa 1
PROCEDURĂ
privind organizarea examenelor din sesiunile iunie-iulie 2021
la Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul UMF „Iuliu Haţieganu” din ClujNapoca
1. SCOPUL PROCEDURII
Prezenta procedură reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a
examinării on-site a studenților din ciclurile de licență la Facultatea de Medicină
Dentară, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din ClujNapoca, în condițiile apărute ca urmare a pandemiei COVID-19, a instaurării stării de
alertă pe teritoriul României și a Deciziei UMF „Iuliu Hațieganu” de a desfășura
activitățile cu studenții în regim mixt (hibrid).
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică tuturor studenților și cadrelor didactice din ciclul de licență al
Facultății de Medicină Dentară (Programele de studii Medicină Dentară - în limba
română, engleză și franceză; Tehnică Dentară) din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” din
Cluj-Napoca, precizând etapele și modalitatea de organizare și desfășurare a
examinării în contextul epidemiologic și de risc generat de situația pandemică actuală.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
3.1. Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în ciclul de studii
universitare de licență.
3.2. Ordinul comun MEC și MS nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
3.3. Hotărârea de Senat nr. 1 din 28 ianuarie 2021 (pct.2).
3.4. HCA din 6 aprilie 2021 (art.1)

4. CONŢINUT
4.1. Examenele din sesiunea de vară a anului universitar 2020 – 2021 se vor organiza
on-site (cu prezența fizică a studenților și cadrelor didactice), cu respectarea regulilor

de distanțare prevăzute de autorități în scopul reducerii riscului epidemiologic de
răspândire a noului coronavirus.
4.2. Evaluarea studenților se va realiza sub formă de examen scris sau examen scris
și examen practic oral (conform Anexei la prezenta procedură). Examenul va
evalua cunostințele teoretice și practice ale studenților.
4.3. În sesiunea de examinare din iunie-iulie 2021 responsabilitatea organizării
examenului scris și a probei practice orale va reveni fiecărei discipline în parte.
4.4. Durata examenului va fi stabilită de către șeful disciplinei împreună cu titularul
de curs.
4.5. Pentru examenul scris se recomandă ca numărul întrebărilor să fie corelat cu
numărul creditelor alocate în planul de învățământ (Se recomandă 10 întrebări/unitate
de credit).
4.6. Examenul practic se va desfășura oral cu prezența fizică a studenților și a
cadrelor didactice.
4.7. Modalitatea de examinare și timpul alocat examenului practic oral va fi decis de
șeful de disciplină împreună cu titularul de curs.
4.8. Modalitatea de examinare propusă va asigura evaluarea uniformă a tuturor
studenților, atât din punctul de vedere al modalităţii de desfăşurare, cât și al numărului
și dificultăţii subiectelor chestionate.
4.9. Neprezentarea studentului sau neadmiterea în examen în cadrul sesiunii înseamnă
pierderea uneia dintre șanse de a susține examenul respectiv.
4.10. În sesiunile de reexaminare responsabilitatea organizării examenului scris și
practic oral va reveni fiecărei discipline în parte.
Obligațiile studenților
4.11. Participarea studenților la examen este condiționată de respectarea
regulamentelor privind prezența lor la activitățile didactice.
4.12. Indiferent de modalitatea de urmare a activității didactice în timpul
semestrului 2 (hibrid sau integral on-line) de către student, condițiile de admitere
impun respectarea Regulamentului de organizare și desfășurarea a activității
didactice.
4.13. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la examen în data și la ora stabilită
conform programării, la amfiteatrul unde au fost repartizați.
4.14. Studenţii se prezintă la examen cu carnetul de student şi cartea de identitate
(sau paşaportul).
4.15. Substituirea de persoană la examen reprezintă fraudă, este interzisă şi se
pedepseşte cu exmatricularea atât a studentului care a fost substituit cât şi a
studentului care a substituit.

Obligațiile cadrelor didactice
4.16. Programarea datelor, orelor și locațiilor de desfășurare a examenului după
consultarea cu studenții.
4.17. Stabilirea comisiilor de supraveghere pentru fiecare examen.
4.18. Corectarea examenului
4.19. Cadrele didactice de examinare, titularul de curs, șeful de disciplină au
obligația de a asigura condiții egale de examen pentru toți studenții.
4.20. Alte obligații ale cadrelor didactice cu privire la examinare sunt menționate în
regulamentul de desfășurare a activității didactice în ciclul de licență, art. 109112.
Obligațiile Decanatului
4.21 Decanatul va pune la dispoziția șefilor de disciplină și reprezentanților de an a
studenților amfiteatrele disponibile pentru examenul scris și modul de organizare a
spațiilor în conformitate cu normele de prevenire a transmiterii SARS-COV2.
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Programarea și organizarea examenelor sunt în responsabilitatea șefilor de
disciplină.
5.2. Șefii de disciplină și titularii de curs sunt responsabili de formularea întrebărilor
de examen, conform prevederilor prezentei proceduri.
6. DISPOZIŢII FINALE
6.1. Procedura va fi adusă la cunoştinţa corpului didactic și a studenților prin postarea
pe platformă, pe site-ul facultății, pe grupuri, pe alte mijloace de comunicare
electronică.
6.2. Regulile de examinare trebuie să fie respectate de întreaga comunitate academică
a Facultății de Medicină Dentară.
6.3. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări generate de
actualul context epidemiologic.

