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REGULAMENTUL SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ PROBA PRACTICĂ 

PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ 

 

1. Proba practică a examenului de licenţă pentru Facultatea de Medicină Dentară este de tip 

prezentare de caz pe baza documentaţiei cazului (ortopantomografie).  

2. În vederea susținerii on-line a probelor, candidații trebuie să dispună de computer 

desktop/laptop/tabletă, echipamente de comunicare audio-video și conexiune internet. 

Responsabilitatea conexiunii la internet în vederea susținerii probei practice aparține în 

totalitate candidatului.  

3. Proba practică a examenului de licență la Facultatea de Medicină Dentară pentru promoția 

2019-2020 se desfășoară on-line cu ajutorul programului de videoconferință Zoom. 

Evaluarea se realizează de către comisiile alcătuite la nivelul facultăților și aprobate de 

către Consiliul de administrație și avizate de către Senatul universitar.  

4. Datele de acces la sesiunile on-line de susținere a probei practice vor fi postate pe site-ul 

UMFVBT cu minimum 48 de ore înainte de începerea probei. Candidații au obligația de a 

accesa link-ul platformei Zoom conform orarului de derulare a probei practice. Secretarul 

de comisie invită studenții pentru susținerea probei practice conform listelor primite de la 

secretariatul facultății. Pe toată durata susținerii probei practice candidatul va avea deschise 

microfonul și camera video a dispozitivului electronic. Proba practică se desfășoară 

exclusiv în direct, nefiind permisă înregistrarea prealabilă a susținerii de către candidat și 

transmiterea înregistrării către membrii comisiei.  

5. Pe durata probei practice, este interzisă deținerea de către candidat asupra sa sau în locația 

susținerii acesteia a altor mijloace de informare de tipul: dispozitivelor de comunicare și 

transmitere de date (căşti, telefon, ceas), cursuri, notițe sau a oricăror alte materiale a căror 

posesie în timpul susținerii nu a fost aprobată în mod expres de către comisie.  

6. Înainte de începerea probei practice, candidații au obligația de a se identifica prin 

prezentarea în fața camerei video a calculatorului/laptopului/tabletei a carnetului de student 

sau a actului de identitate (carte identitate sau pașaport); membrii comisiei verifică existența 

corespondenței între candidat și fotografia/numele de pe documentul prezentat. În lipsa 

îndeplinirii cerinței de identificare de către candidat, acesta nu va putea participa la examen 

și va fi considerat absent. Tentativa de substituție de persoană va fi urmată de excluderea 

studentului de la proba practică fraudată.  

7. După identificarea candidatului acestuia i se va cere sa tragă la sorți un număr, de pe o listă. 

Acest număr va corespunde unei radiografii panoramice pe baza căreia candidatul va face o 

prezentare de caz. Radiografia va fi arătată candidatului utilizându-se funcția de share 

screen a platformei Zoom astfel încât acesta să poată corobora numărul radiografiei cu cel 

extras. Radiografia i se va trimite candidatului fie prin intermediul platformei Zoom fie pe 

adresa acestuia de email. Odată ce candidatul a confirmat primirea radiografiei acesta va fi 

plasat într-o ”break room” a platformei unde acesta își va pregăti prezentarea de caz timp de 
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20 de minute. Odată ce timpul a expirat acesta va fi prezentat comisiei (situate în alt ”break 

room”) unde va susține prezentarea cazului timp de 5 minute. Comisia poate adresa 

întrebări specifice asupra diagnosticului, planului terapeutic și prognosticului cazului 

selectat. 

8. Este strict interzisă distribuirea sau utilizarea de către candidați a radiografiilor panoramice 

primite în alt scop decât cel pentru care aceasta a fost trimisă (elaborarea prezentării de caz 

în timpul probei practice). După finalizarea susținerii candidații au obligația să șteargă 

radiografia primită. Orice tentativă de distribuire a radiografiei primite va fi considerată 

fraudă, iar studentul va fi exlus din examenul de licență. 

9. Prin participarea la susținerea on-line a probei practice, candidații își exprimă în mod 

expres consimțământul cu privire la monitorizarea audio-video pe toată durata comunicării 

în direct. Acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal ale candidaților este necesară 

în executarea contractului de studii al studenților, cu respectarea de către părți a obligațiilor 

legale și contractuale aplicabile pentru susținerea examenelor de licență/disertație, fiind o 

măsură necesară și adecvată condițiilor de examinare on-line în vederea asigurării 

obiectivității și a legalității procesului de examinare, respectiv prevenirea fraudării.  

10. Dacă din motive tehnice (lipsă conexiune internet, pană de curent) survenite în mod 

inopinat candidatul nu poate accesa link-ul platformei Zoom sau este nevoit să întrerupă 

susținerea prezentării, acestuia i se va aloca un alt interval orar în aceeași zi sau în 

următoarea zi stabilită pentru susținerea probei orale, dacă este cazul. În condițiile 

reprogramării, candidatul va beneficia de condiții similare de prezentare și evaluare de către 

comisia la care a fost alocat. În condițiile imposibilității reprogramării probei practice în 

sesiunea septembrie 2020, aceasta va fi susținută în sesiunea februarie 2021.  

 


