UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE MEDICINĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI
PRACTIC DE LICENŢĂ
SPECIALIZAREA FARMACIE
Studiile universitare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină,
specializarea Farmacie 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 5 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.
Proba practică
Proba practică a examenului de licenţă constă în evaluarea cunoştinţelor însuşite pe
parcursul anilor de studiu prin teste referitoare la aplicarea în practica farmaceutică a acestor
noțiuni.
Tematica şi bibliografia pentru proba practică sunt aprobate de Consiliul facultăţii.
Comisia probei practice este alcătuită din specialişti stabiliţi prin Hotărârea Consiliului
Facultăţii. Comisia 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 prin notă a abilităților și competențelor
practice specifice domeniului de absolvire.
Proba practică constă în sustinerea unui test, în care absolvenţii trebuie să caracterizeze
un medicament din punct de vedere al acțiunii farmacologice, al determinărilor farmacotehnice
și al analizei substanței active.
Nota obţinută la proba practică nu poate fi contestată.
Subiectele probei practice se vor stabili tot prin tragere la sorţi în ziua susținerii probei
practice.
Studenţii se prezintă la locul de examinare având asupra lor actul de identitate valabil.

Proba practică se desfăşoară în limba română.
Intrarea studenţilor în sală se va face în ordine alfabetică.
Durata probei practice este de120 minute.
Fiecare student va susține un test în care va răspunde cerințelor specificate.
Cerinţele minime pentru promovarea examenului practic sunt:
- cunoașterea mecanismului de acțiune principal, a indicațiilor terapeutice principale,
ale reacțiilor adverse cele mai frecvente și a contrandicațiilor principale,
- cunoaşterea formei farmaceutice, a principiului metodei de testare farmacotehnică a
formei farmaceutice și a aparaturii necesare pentru testarea farmacotehnică a formei
farmaceutice
- aplicarea corectă a principiilor de calcul în analiza cantitativă, exprimarea și
interpretarea rezultatelor obținute
Promovarea probei practice este condiţionată de obţinerea a minim notei 5 (cinci).

