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Metodologia de efectuare a practicii medicale/de specialitate  

Medicină, Asistență Medicală Generală 

 

Practica de specialitate este disciplină obligatorie cuprinsă în planul de învățământ la anii 
I-V Medicină și anii I-III Asistență Medicală Generală (AMG), fiind creditată cu 2 credite ECTS. 

1. Practica medicală/de specialitate se desfășoară în perioada specificată în structura anului 
universitar, pe parcursul a 8 ore zilnic pentru programele de studiu Medicină (anii I-V) și 
AMG (anii I-III).  
 

2. Perioada desfășurării este comunicată de către Decanat la începutul anului universitar.  
Neefectuarea practicii în perioada prevăzută duce la considerarea acesteia ca restanță. 
 

3. Studenții din anii I-IV de la Medicină, respectiv din anii I-III  de la AMG pot efectua practica 
în unități sanitare diverse din țară sau străinătate, la alegere (secții clinice spitalicești, 
servicii paraclinice-maxim 1 săptămână din perioada totală de practică, cabinete 
medicale), iar anul V Medicină o va desfășura obligatoriu în cabinete medicale individuale 
de medicină de familie din România.  
 

4. Repartizarea studenților care vor efectua practica în clinicile universitare din Tg.  Mureș se 
va face la nivelul Decanatului (cel târziu în ultima săptămână din sesiunea de vară), 
proporțional cu numărul de cadre didactice și paturi din fiecare clinică (secție). Această 
repartiție va fi trimisă șefilor de clinică (secție), respectiv cadrelor didactice - implicate în 
coordonarea activităților practice și va fi afișată la Decanatul Facultății de Medicină 
pentru luarea la cunoștință de către studenți.  
 

5. Alocarea studenților în clinicile (secțiile) din Tg. Mureș se va face de către Decanat, 
separat pentru fiecare an de studiu, cu respectarea opțiunii studenților. În cazul în care 
pentru o locație sunt mai multe solicitări decât locuri disponibile se va face departajarea 
în funcție de media ponderată din anul universitar în curs. Cu aprobarea șefului de clinică 
(secție) pot fi acceptați pe o secție mai mulți studenți decât numărul alocat de către 
Decanat.     
 

6. Șefii de clinică (secție) sau înlocuitorii acestora vor repartiza studenții alocați clinicii 
respective, medicilor de pe secție (cadre universitare sau medici specialiști), care vor 
deveni îndrumători de practică pentru studenții respectivi, urmărindu-le activitatea zilnică 
conform tematicii de practică. Totodată, șefii de clinică (secție) supervizează activitatea 
studenților și a îndrumătorilor de practică. 
 

7. Pe parcursul derulării practicii, studentul (indiferent de anul de studiu) va consemna zilnic 
în caietul de practică activitatea desfășurată (activitatea aferentă unei zile/pagină), care 
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trebuie să se axeze preponderent pe tematica stabilită pentru anul respectiv. 
Îndrumătorul de practică va viza în fiecare zi activitatea studentului, aplicând parafa și 
semnătura, iar la sfârșitul perioadei va completa fișa de evaluare a studentului și va 
acorda nota pentru întreaga activitatea depusă. Nota va fi contrasemnată de către șeful 
de clinică (secție) sau înlocuitorul acestuia, și se va aplica ștampila unității medicale 
respective. 
 

8. Procedurile realizate sau asistate în perioada practicii de specialitate vor fi trecute și în 
“Caietul de abilități practice”, fiind contrasemnate și parafate de către îndrumătorul de 
practică. 
 

9. Studenții care nu își vor desfășura practica de specialitate în Tg. Mureș se vor prezenta la 
unitatea sanitară vizată, cu adresa de înștiințare de la Decanat (se descarcă de pe site-ul 
Facultății și se completează de către student) împreună cu tematica și regulamentul de 
practică. Studenții vor consemna activitatea desfășurată pe parcursul perioadei de 
practică în același mod ca studenții monitorizati în secțiile din Tg. Mureș. Îndrumătorul de 
practică va viza în fiecare zi activitatea studentului, aplicând parafa și semnătura, iar la 
sfârșitul perioadei va completa fișa de evaluare a studentului și va acorda nota pentru 
întreaga activitatea depusă. Nota va fi contrasemnată de către șeful de secție sau 
înlocuitorul acestuia, și se va aplica ștampila unității medicale respective. 
 

10. Studenții vor putea desfășura practica medicală și în străinătate, în spitale sau clinici. În 
acest scop, vor înainta Decanatului: (1) cererea pentru obținerea acceptului de 
desfășurare a practicii în străinătate și (2) o descriere a unității medicale alese (de 
preferat oferită de site-ul oficial).  Decanatul va acorda acceptul final de desfășurare a 
practicii de specialitate în afara teritoriului României și va face publice aceste informații. 

 

11.  Studenții, care conform aprobării prealabile, și-au efectuat practica medicală/de 
specialitate în unități medicale din afara țării, vor prezenta pentru evaluarea finală caietul 
de practică completat zilnic (în limbă engleză) și semnat la sfârșitul perioadei de stagiu de 
către medicul sub a cărui îndrumare s-a efectuat stagiul, alături de o adeverință oficială 
(în limbă engleză) din partea șefului unității, care să ateste perioada și să cuprindă o 
apreciere generală a activității studentului. 
 

12. În prima săptămână după încheierea perioadei de practică, studenții sunt obligați să se 
prezinte cu documentele de practică la tutorii de an/serie, care vor viza caietele de 
practică și fișele de evaluare, respectiv vor completa notele în catalogul online în termen 
de maxim 10 zile de la termenul final de predare a caietelor de practică. 
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Sesiunea de desfășurare în anul universitar 2017-2018 a practicii medicale/de  specialitate 

 

Medicină 
 

25.06.2018-15.07.2018 
Nr. ore practică din 

plan învăţământ 
Nr. săptămâni practică/ore zilnic 

An I 120 3 săptămâni (8 ore/zi x 5 zile) 
An II 120 3 săptămâni (8 ore/zi x 5 zile) 
An III 120 3 săptămâni (8 ore/zi x 5 zile) 
An IV 120 3 săptămâni (8 ore/zi x 5 zile) 
An V 120 3 săptămâni (8 ore/zi x 5 zile) 

 
Asistenţă Medicală Generală 

 
25.06.2018-22.07.2018 

Nr. ore practică din plan 
învăţământ 

Nr. săptămâni practică/ore zilnic 

An I 160 4 săptămâni (8 ore/zi x 5 zile) 
An II 160 4 săptămâni (8 ore/zi x 5 zile) 
An III 160 4 săptămâni (8 ore/zi x 5 zile) 

 

 

Anexa 1 – lista tutorilor în anul universitar 2017-2018:  

https://www.umftgm.ro/fileadmin/TUTPRI_MG/TUTORI_MMMMG_2017-2018_-5_iunie_2018.pdf 
 
Anexă 2 – Model - adresă de înștiințare trimisă către unitatea sanitară unde se va desfășura 
practica de specialitate 

Anexa 3 – Fișă de evaluare a studenților  

Anexa 4 – Programa analitică a practicii medicale/de  specialitate pentru fiecare an și program 
de studiu 

 

https://www.umftgm.ro/fileadmin/TUTPRI_MG/TUTORI_MMMMG_2017-2018_-5_iunie_2018.pdf

