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CATEDRA DE ANATOMIE A OMULUI 
 

EXTRAS din PROCESUL VERBAL 

29. 01.2015                                                                                                        nr. 12 
 

În atenţia studenţilor tuturor facultăţilor! 
 

Este bine cunoscut faptul, că succesul în instruire depinde în cea mai mare 

măsură de atitudinea responsabilă a studentului faţă de procesul de studii, 

conştiinciozitatea lui, deprinderea de a-şi organiza lucrul de sine stătător. În scopul 

ameliorării acestor trăsături catedra Anatomia Omului preconizează stimularea 

studenţilor merituoşi prin eliberarea lor de examen cu nota «10» (zece). 
 

Selectarea candidaţilor pentru a fi eliberaţi de examen se va realiza la finele 

fiecărui semestru fiind luate în consideraţie: 
 

1. atitudinea conştiincioasă şi responsabilă faţă de procesul de studii; 

2. frecventarea exemplară a cursurilor şi a lucrărilor practice; 

3. susţinerea testărilor şi totalizărilor în timpul stabilit cu note respectiv de «9» (nouă) şi 

«9,5 – 10» (nouă,5 – zece); 

4. susţinerea examenului (examenelor) precedent (precedente) la anatomia omului cu 

nota «9,5» (nouă,5) sau «10» (zece); 

5. nivelul şi modul de completare a ghidului pentru autoinstruire; 

6. participarea activă la discuţiile privind subiectele studiate la lucrările de laborator; 

7. rezultatele rezolvării testelor şi a problemelor de situaţie la lucrările practice, 

argumentarea răspunsurilor corecte; 

8. notele de la controalele curente şi intermediare; 

9. participarea la disecţia organelor şi a regiunilor de corp, confecţionarea şi conservarea 

preparatelor anatomice şi a cadavrelor pentru demonstraţii şi studii; 

10.  participarea la activităţile cercului ştiinţific studenţesc; 

11.  elaborarea referatelor privind problemele actuale ale anatomiei, inclusiv anatomia pe 

viu şi aplicabilitatea lor; 

12. participarea la conferinţele ştiinţifice şi la olimpiadele de anatomie; 

13. abilităţile privind selectarea informaţiilor ce ţin de subiectele anatomice; 

14. utilizarea surselor informaţionale suplimentare, integrarea subiectelor anatomice şi a 

datelor din disciplinele medicale respective; 

15. ajutorul acordat colegilor de grupă la pregătirea pentru lucrări practice, totalizări, 

examene; 

16. participarea la activităţile extracurriculare. 
 

Definitivarea listei nominale a studenţilor eliberaţi de examen va avea loc în decursul 

ultimei săptămâni a fiecărui semestru de studii în şedinţa catedrei. Această listă va fi 

publicată pe site-ul catedrei şi va fi afişată pe tabla de informaţii. 
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Secretar, conf. universitar                                                                                       /G. Certan/  


