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FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

REGLEMENTĂRI SPECIFICE LA REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A PRACTICII DE SPECIALITATE (UMFTGM-REG-72)

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

1. Perioada de desfășurarea a practicii de specialitate pentru studenții programelor de studii Medicină Dentară și

Tehnică Dentară conform structurii anului universitar curent  este: 26.06.2017-23.07.2017.

2. Pentru studenţii programului Medicină Dentară practica se desfăşoară în spitale/unități sanitare/cabinete

medicale, cabinete de medicină dentară (în calitate de partener practică de specialitate), în Centrul Integrat de

Medicină Dentară, în Clinica Oro-maxilo-facială sau prin mobilități de plasament (Erasmus, Balassi). Pentru

studenţii programului Tehnică Dentară practica se desfășoară în laboratoare de tehnică dentară (în calitate de

partener practică de specialitate) sau în Centrul Integrat de Medicină Dentară.

3. Practicanții vor respecta Programa analitică a practicii de specialitate pentru fiecare an de studiu, afișat pe site-

ul facultății.

4. Fișele de opțiune pentru desfăşurarea practicii de specialitate vor fi depuse la Decanat de către șefii de an până

în data de 15 mai 2017. Conducerea Facultăţii de Medicină Dentară analizează şi validează locurile de

desfăşurare a practicii de specialitate.

5. Prezentarea studentului la locul desfăşurării activităţii practice se face pe baza unei convenţii-cadru eliberate de

decanatul Facultăţii de Medicină dentară şi încheiată între UMF şi instituţia partener de practică, însoţită de

programa analitică aferentă fiecărui an de studiu şi de fişa de evaluare a studentului (Anexa 05: UMFTGM-REG-

72-F05) 

6. Evaluarea practicii de specialitate se va efectua:

a. în zilele de 19.07.-20.07.2017, conform programului afișat pe site-ul facultății pentru studenții care au

efectuat practica de specialitate în România;

b. în sesiunea specială din prima săptămână al anului universitar următor (perioada acestei sesiuni fiind

aprobată de Conducerea UMF Tîrgu Mureș), strict pentru următoarele categorii de studenți:

i. plecați cu burse de plasament (Erasmus, Balassi)

ii. care efectuează practica de specialitate în afara țării (contractul-cadru a fost încheiat cu o

instituție partener din afara țării) și au cerere aprobată de Decanat privind efectuarea practicii

în străinătate;

iii. studenții internaționali cu domiciliul în străinătate.

7. Practicantul se va prezenta în fața comisiilor numite de conducerea Facultăţii de Medicină Dentară în vederea

susținerii colocviului de practica de specialitate cu dosarul de practica de specialitate, care va cuprinde:

a. un exemplar al convenţiei-cadru semnat și ștampilat, timpul de lucru fiind de 8 ore/zi, timp de 4

săptămâni;

b. caietul de practică întocmit de către practicant, semnat și ștamplilat de tutorele de practică pentru

fiecare zi de activitate 

c. fişa de evaluare întocmită de către tutorele/supervizorul de practică

8. Dosarul de practică de specialitate al studentului se depune la comisia de evaluare a practicii de specialitate în

momentul susținerii colocviului. 

9. Evaluarea activităţii de practică are două componente:

a. Aprecierea activităţii desfăşurate pe durata practicii, materializată prin calificative menţionate în fişa de

evaluare întocmită de tutore/cadru didactic supervizor (Anexa 05: UMFTGM-REG-72-F05)

b. Evaluarea de către comisie a activităţii studentului pe baza caietului de practică întocmit si evaluarea

cunoştinţelor dobândite, printr-un colocviu oral. La acordarea notei finale se au în vedere rezultatele

celor două evaluări. 

10. Practicantul care nu a întocmit caietul de practică nu este admis la colocviul de practică. Studentul care nu se

prezintă la colocviu se notează absent în catalogul de examen și are posibilitatea susținerii colocviului în anul

următor. 

                                                                    Coordonator practică de specialitate - Șef lucrări dr. Mihai Pop

Prodecan -  Conf.dr. Mártha I. Krisztina


