MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
“ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
M.Sadoveanu nr.8 Iaşi – 700489

Tel / Fax: 0040-232.219.113

E-mail: secr_vet@uaiasi.ro
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(Programul de studiu în limba română)

Art. 1. Accesul candidaților în sala de examinare.
(a) Facultatea va face o planificare a datei şi orei la care absolvenţii trebuie să se
prezente la locul de aşteptare indicat, de unde se vor deplasa la sala de examen,
conform planificării.
(b) Accesul la locul de aşteptare indicat se va realiza doar după dezinfecția
mâinilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie să depășească 370) și sub rezerva
absenței simptomelor virozelor respiratorii. Absolvenţii care vor intra în sala de
examen numai pe baza unui act de identitate valabil, trebuie să poarte mască de
protecţie, şi sunt obligaţi să păstreze distanţa socială minimă recomandată.
În sala de examen vor intra maxim 10 absolvenţi concomitent, cu 10 minute
înainte de începerea examenului, în ordine alfabetică, fiecare absolvent ocupând locul
corespunzător etichetei cu numele său, aplicată în prealabil pe bancă, păstrând distanţa
socială minimă recomandată. În sala de examinare, se va asigura o suprafață minimă de
4 mp pentru fiecare absolvent și o distanță minimă de 2 m, între oricare două persoane
apropiate.
(c) Membrii comisiei de diploma/licenţă/disertaţie au obligația de a purta în
permanență mânuși și mască. Măștile de protecție utilizate vor fi schimbate la un
interval de cel mult 4 ore, mânușile vor fi dezinfectate după fiecare lucrare evaluată, iar
sala de examinare va fi aerisită la un interval de cel mult 2 ore.
(d) Înainte de începerea activităților de examinare, în spațiile unde acestea
urmează a se desfășura, se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide pe
bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30
de minute.
Art. 2. Structura și desfășurarea examenului de licență
(a) Structura examenului de licență
Examenul de licență constă în două probe:
Proba I - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se
desfășoară sub forma unui test scris (întrebări tip grilă). Evaluarea cunoştințelor
fundamentale cuprinde tematica următoarelor 8 discipline (din care se vor formula
întrebările tip grilă): Anatomie; Fiziologie; Fiziopatologie; Farmacologie;
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Semiologie; Microbiologie; Anatomie patologică și Legislație medical-veterinară.
Evaluarea cunoștințelor de specialitate cuprinde disciplinele clinice de expertiză: Boli
infecţioase şi medicină preventivă, Patologie și clinică chirurgicală, Patologie şi
clinică medicală, Parazitologie şi boli parazitare, Reproducere și tulburări de
reproducere, Controlul produselor și alimentelor de origine animală.
Tematica nu depăşeşte conţinutul unui curs de 2 ore, timp de 2 semestre pentru
toate disciplinele (maxim 50 pagini pe disciplină).
Testul grilă conține 20 întrebări, 75% dintre acestea fiind întrebări din tematică
care vor fi afișate (fără variantele de răspuns), iar 25% întrebări la prima vedere.
Răspunsul se notează astfel: testul grilă cu note de la 10 la 1 (20 de întrebări se notează
cu 9 puncte, iar un punct se acordă din oficiu) și reprezintă nota probei I.
Proba II. - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se face în fața
Comisiei de examen, în şedinţă publică și în prezenţa îndrumătorului lucrării, în aceeași
zi cu proba I, după o programare afișată anterior.
(b) Condiții de promovare
Nepromovarea unei probe de examen (I sau II) duce la întreruperea examenului
de licență pentru candidatul respectiv.
Pentru promovarea unei probe de examen, candidatul trebuie să obțină
minimum nota 5.00, iar media de promovare a examenului de licență să fie de
minimum 6.00. Media de promovare a examenului de diplomă/ licență se stabilește ca
medie aritmetică cu două zecimale (fără rotunjire) a notelor obținute la cele două
probe.
Proba de examen promovată este recunoscută în toate sesiunile ulterioare de
examene de finalizare a studiilor, dar numai în cadrul instituţiei la care aceasta fost
susţinută şi promovată.
(c) Programul de desfășurare a examenului de licență pentru sesiunea
iunie 2020
Proba I. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Vineri, 19.06.2020 se vor afișa pe site-ul facultății ora de începere a testului
grilă, respectiv a prezentării lucrării de licență pentru fiecare dintre seriile de câte 10
studenți stabilite în ordinea alfabetică a numelui. Comisia întocmește un număr de
seturi de întrebări echivalent cu numărul de serii de studenți plus unul și le tipărește în
minim 11 exemplare. Susținerea examenului de licență va avea loc în perioada 2225.06.2020, în fiecare zi examinându-se câte 3 serii a maximum 10 studenti.
În ziua și la ora programate, fiecare candidat se va prezenta pentru proba I, va
primi câte un formular de examinare conținând cele 20 de întrebări, care va fi
individualizat de către absolvent în partea dreaptă, sus, cu datele sale de identitate,
conform matricei formularului.
Modul de completare a lucrării scrise va fi comunicat absolvenților de către
președintele comisiei. Timpul alocat va fi de maximum 30 minute.
Întrebarea la care se răspunde corect se notează cu 0,45 puncte, totalizând în
final maxim 9 puncte, la care se adaugă un punct din oficiu.
După finalizarea examenului scris, fiecare absolvent predă lucrarea în prezența
membrilor comisiei, semnează pentru predarea acesteia într-un tabel nominal şi
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aşteaptă în locul indicat până la prezentarea lucrării de diplomă/licenţă (urmând
programarea pe ore afișată anterior).
Corectarea și notarea lucrărilor se face de către comisie, în aceeași zi, imediat
după finalizarea de către cei 10 studenți a examenului scris, pe baza baremurilor
stabilite anterior, notele înregistrându-se într-un borderou de notare.
Proba 2 se desfăşoară imediat după finalizarea corectării lucrărilor scrise
aferente primei probe, în aceeaşi sală sau într-o sală diferită şi constă în prezentarea
lucrării de licență de către absolvent în fața comisiei de examinare, în ședință publică,
la care este invitat și îndrumătorul științific.
Susținerea lucrării se va face prin prezentare Power-Point (10-12 slide-uri, timp
de maxim 10 minute) în care candidatul prezintă: stadiul cercetărilor, scurte referiri
bibliografice legate de tema aleasă, materialul și metodele de studiu utilizate pentru
realizarea temei cercetate, rezultatele proprii (originale) argumentate prin iconografie,
grafice și tabele (după caz) efectuate pe perioada cercetărilor și efectuării lucrării de
licență iar prezentarea se încheie cu concluziile cercetării și eventuale recomandări.
Pe baza evaluării, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă de la 1 la 10.
Fiecare dintre cele 5 criterii de mai jos va avea o pondere de 20% în nota acordată :
- Modul de abordare si rezolvare a temei luate în studiu
- Calitatea rezultatelor obținute
- Aspectul lucrării și respectarea normelor de redactare
- Modul de susținere a lucrării în fața comisiei
- Răspunsurile la întrebări.
Pentru proba 2, nota finală a fiecărui absolvent, se obține din media notelor
membrilor comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Între notele acordate de către
membrii comisiei la proba 2 nu se admite o diferență mai mare de două puncte.
Art. 3. Contestații
Eventualele contestații privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul
facultăților imediat după comunicarea/afișarea rezultatelor și se rezolvă în cursul zilei
respective, de către Comisia de analiză a contestațiilor, numită de Rectorul
universității. Rezultatul probei se poate schimba dacă există o diferență de 0,5 puncte
între aprecierea comisiei de contestații și cea inițială. Nu se admit contestații la probele
orale.
Prezentele norme se aplică începând cu 15 mai 2020.
13 mai 2020

Presedinte Comisie licență
Prof. dr. Mihai MAREȘ
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