DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
22-26.06.2020

GRUPA 1 (22.06.); GRUPA 4 (23.06); GRUPA 7 (24.06); GRUPA 10 (25.06)
8,50- 9,00 - Introducerea studenților în Amfiteatrul A-1 MV
-

-

Studenții vor trebui să poarte mască de protecție, mănuși și vor păstra distanța
corespunzătoare ( minim 1,5 m)
La intrare vor prezenta Cartea de identitate/Pașaport, vor completa o declarație
pe propria răspundere că nu au venit în contact cu persoane infectate cu virusul
SARS-CoV-2 și nu au călătorit în zone de carantină/izolare, după care vor fi
supuși termometriei.
Fiecare student va ocupa locul stabilit respectând distanța și traseul stabilit
La intrare vor preda susținerea Lucrării de Licență pe Stick.

9,00 – 9,30 – Susținerea probei scrise (grila de examen)
-

Grila se va complete cu pix sau stilou albastru, încercuind răspunsul corect
La final grila se sigilează și se predă sub semnătură Comisiei.

9,30-10,45 – Dezinfecția Amfiteatrului A-1 MV
9,30- 10,00 – Corectarea grilelor în Laboratorul de Farmacologie
10,00 – 11,30 – Susținerea probei a II-a (Lucrarea de Licență) – Laboratorul de Farmacologie
-

Studenții vor aștepta în spațiile special amenajate (Laborator Igienă), păstrând
distanța corespunzătoare și echipamentul de protecție (mască și mănuși).
Prezentarea lucrării se va face în 5 minute.

GRUPA 2 (22.06.); GRUPA 5 (23.06); GRUPA 8 (24.06), GRUPA 11 (25.06)
10,50 – 11,00 - Introducerea studenților în Amfiteatrul A-1 MV
-

-

Studenții vor trebui să poarte mască de protecție, mănuși și vor păstra distanța
corespunzătoare (minim 1,5 m)
La intrare vor prezenta Cartea de identitate/Pașaport, vor completa o declarație
pe propria răspundere că nu au venit în contact cu persoane infectate cu virusul
SARS-CoV-2 și nu au călătorit în zone de carantină/izolare, după care vor fi
supuși termometriei.
Fiecare student va ocupa locul stabilit respectând distanța și traseul stabilit
La intrare vor preda susținerea Lucrării de Licență pe Stick.

11,00 – 11,30 – Susținerea probei scrise (grila de examen)

-

Grila se va completa cu pix sau stilou albastru, încercuind răspunsul corect
La final grila se sigilează și se predă sub semnătură Comisiei.

11,30-12,45 - Dezinfecția Amfiteatrului A-1 MV
11,30- 12,00 – Corectarea grilelor în Laboratorul de Farmacologie
12,00 – 13,30 – Susținerea probei a II-a (Lucrarea de Licență) – Laboratorul de Farmacologie
-

-

Studenții vor aștepta, la intrarea în laborator, în spațiile special amenajate
păstrând distanța corespunzătoare și echipamentul de protecție (mască și
mănuși).
Prezentarea lucrării se face în 5 minute.

GRUPA 3 (22.06.); GRUPA 6 (23.06); GRUPA 9 (24.06)
12,50- 13,00 - Introducerea studenților în Amfiteatrul A-1 MV
-

-

Studenții vor trebui să poarte mască de protecție, mănuși și vor păstra distanța
corespunzătoare (minim 1,5 m)
La intrare vor prezenta Cartea de identitate/Pașaport, vor completa o declarație
pe propria răspundere că nu au venit în contact cu persoane infectate cu virusul
SARS-CoV-2 și nu au călătorit în zone de carantină/izolare, după care vor fi
supuși termometriei.
Fiecare student va ocupa locul stabilit respectând distanța și traseul stabilit
La intrare vor preda susținerea Lucrării de Licență pe Stick.

13,00 – 13,30 – Susținerea probei scrise (grila de examen)
-

Grila se va complete cu pix sau stilou albastru, încercuind răspunsul corect
La final grila se sigilează și se predă sub semnătură Comisiei.

13,30- 14,00 – Corectarea grilelor în Laboratorul de Farmacologie
14,00 – 15,30 – Susținerea probei a II-a (Lucrarea de Licență) – Laboratorul de Farmacologie
-

Studenții vor aștepta în spațiile special amenajate (Laborator Igienă) păstrând
distanța corespunzătoare și echipamentul de protecție (mască și mănuși).
Prezentarea lucrării se va face în 5 minute.

15,30-16,30 – Dezinfecția Laboratorului de Farmacologie

