UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE MEDICINĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
EXAMENULUI PRACTIC DE LICENŢĂ
SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ
Studiile universitare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Facultatea de Medicină, se finalizează cu susţinerea examenului de licență,
care are ca scop validarea cunoştinţelor profesionale ale absolvenţilor.
Participarea studenţilor la examenul de licență este condiţionată de
promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu.
Examenul de licență cuprinde următoarele probe:
a) Evaluarea cunoștințelor teoretice prin proba scrisă;
b) Proba practică;
c) Prezentarea și susținerea publică a lucrărilor de licență.
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Tematica şi bibliografia pentru proba practică sunt aprobate de
Consiliul facultăţii.
Comisiile probei practice sunt alcătuite din specialişti stabiliţi prin
Hotărârea Consiliului Facultăţii.
Fiecare comisie este compusă dintr-un preşedinte cu grad didactic de
conferenţiar sau profesor universitar şi 2 membri cu gradul didactic de
minim şef de lucrări.
Evaluarea studenţilor constă în aprecierea prezentării unei anumite
situaţii clinice analizate (prin prisma unei evaluări imagistice, a unui model
de studiu, sau a unei prezentări de caz.
Aprecierea pregătirii absolventului de Medicină Dentară se va face
prin acordarea unei note. Doar absolvenţii care obţin nota minim 5 la proba
practică vor putea susţine a treia probă a examenului de licenţă.

Nota obţinută la proba practică nu poate fi contestată.
Repartizarea studenţilor pe comisii se va face prin tragere la sorţi. De
asemenea, subiectele se vor stabili tot prin tragere la sorţi.
Studenţii se prezintă la locul de examinare având asupra lor actul de
identitate valabil.
Proba practică se desfăşoară în limba română.
În cadrul examenului practic studenţii au la dispoziţie un timp de 20
minute pentru examinarea pacientului sau investigaţiilor paraclinice (radio
imagistică/ model de studiu), în funcţie de subiectul primit.
Expunerea în faţa Comisiei de examinare şi dialogul cu aceasta se va
desfăşura într-un interval de 15-20 minute.
Pe baza examinării se va stabili diagnosticul şi se vor preciza
obiectivele si mijloacele de tratament.
Cerinţele minime pentru promovarea examenului practic (Admis) sunt:
- stabilirea diagnosticului şi a unui plan de tratament;
- stabilirea vârstei dentare şi a statusului dentar;
- diagnosticul odontal şi parodontal;
- diagnosticul protetic (stabilirea clasei de edentaţie);
- diagnosticul ortodontic şi chirurgical.

