
 
 
 

 

 

INFORMAȚII GENERALE 
Examen licență – proba scrisă  

Promoția 2021-2022  

 
 

§ Examenul de licență – proba scrisă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara (UMFVBT) pentru toate programele de studii - promoția 2021-
2022 - se va desfășura marți, 7 februarie 2023, ora 1000. 

§ În intervalul 9:00-9:30 candidaţii vor intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare 

ei se vor legitima şefului de sală/supraveghetorului cu cartea de 
identitate/paşaportul/carnetul de student, după caz (documente ce trebuie să fie în 

termen de valabilitate). Candidații aflați în imposibilitatea de a se legitima nu vor fi 

primiţi la examen. Candidaţii nu vor avea acces decât în sala unde au fost repartizaţi. 
§ Supraveghetorii și șeful de sală aşează candidaţii și le indică locul pentru depozitarea 

materialelor ce nu trebuie să rămână la candidaţi în timpul concursului (cărţi, caiete, 

publicații de orice fel, hârtii albe sau scrise, telefoane mobile, ceasuri electronice, 
calculatoare, laptopuri, tablete, orice alt tip de aparatură de comunicare, aparate de 

fotografiat, genţi etc.), apoi verifică respectarea acestor indicații. Obiectele personale 

vor reintra în posesia candidaților la sfârșitul examenului după finalizarea corecturii, 
atunci când aceștia vor părăsi definitiv sala.  

§ Candidații vor avea asupra lor un pix sau stilou, albastru sau negru, strict pentru 

completarea datelor personale pe formularul de examen (grila de răspuns). 

§ În intervalul 9:30-10:00, sunt distribuite candidaților formularele de examen (grilele 

de răspuns), aceștia fiind instruiți în vederea completării acestora și respectiv, în 

privința modului de notare 

§ Candidaţilor le este permis să aibă la ei apă, băutură răcoritoare, ceai sau cafea, 

respectiv alimente, în ambalaje transparente, în cantităţi rezonabile şi numai pentru 

uz personal. 

§ Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă 

proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada probei de examen, pentru a se 

evita suspiciunea de comunicare radio. 

§ Candidații vor sta în sălile de examen pe locurile desemnate. Ieșirea din săli este 

permisă înainte de începerea examenului doar pentru necesități fiziologice și pentru 
perioade scurte de timp, astfel încât la ora 10:00 toți candidații să fie prezenți în sală.  



 
 
 

 

 
Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii cutiei cu caietele de 

întrebări pierd dreptul de a susţine examenul! 

§ La ora 10:00 se împart caietele de examen (caietele cu întrebări) candidaților. 
Candidații vor verifica caietul cu întrebări, fiind posibilă schimbarea caietelor cu 

eventuale erori de tipărire.  

§ Caietele de examen conțin: 
• 120 de întrebări, la programele de studii Medicină, Medicină (în limbă engleză), 

Medicină (în limbă franceză), Medicină Dentară, Medicină Dentară (în limba engleză), 

Farmacie, Farmacie (în limba franceză); 
• 100 de întrebări, la programele de studii Asistenţă Medicală Generală, Asistenţă 

Medicală Generală (la Lugoj), Asistenţă Medicală Generală (Deva), 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie şi Dietetică, Tehnică Dentară; 
• 60 de întrebări, la programul de studii Asistenţă de Farmacie (Lugoj). 

§ Primele 30 de întrebări din 120, respectiv primele 25 întrebări din 100 și primele 15 

întrebări din 60, în funcție de programul de studii, vor fi de tip complement simplu, 
fiind marcate cu asterisc; întrebările 31-120, 26-100, respectiv 16-60, vor fi de tip 

complement multiplu.  

§ Durata timpului de examen este de: 

• 3 (trei) ore la programele de studii Medicină, Medicină (în limbă engleză), 
Medicină (în limbă franceză), Medicină Dentară, Medicină Dentară (în limba 

engleză), Farmacie, Farmacie (în limba franceză);  

• 3 (trei) ore la programele de studii Asistenţă Medicală Generală, Asistenţă 
Medicală Generală (la Lugoj), Asistenţă Medicală Generală (Deva), 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie şi Dietetică, Tehnică Dentară; 

• 2 (două) ore la programul de studii Asistenţă de Farmacie (Lugoj). 
§ Candidaţii care renunţă la examen şi anunţă acest lucru după distribuirea caietelor cu 

întrebări nu pot părăsi sala decât după 30 minute din momentul afişat pentru 

începerea examenului. Ei predau toate materialele primite și semnează lista de 
prezență. 

§ După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi mai este permisă revenirea pe perioada 

desfăşurării probei, pentru niciun motiv. Fac excepţie de la această situaţie candidații 

care au necesităţi fiziologice, situaţie în care pot părăsi sala însoţiți de un 
supraveghetor, acceptându-se o lipsă din sală de maximum 10 minute. Timpul 

absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv! 



 
 
 

 

 
§ Candidații care finalizează proba de examen înainte de expirarea timpului prevăzut 

pot părăsi sala după minimum 60 minute. În acest caz, la plecare ei vor intra în 

posesia obiectelor personale și vor reveni în sală în vederea corecturii la ora 
anunțată pentru sala respectivă. 

§ La expirarea timpului, şeful de sală anunţă încheierea examenului și interzice 

candidaților să mai completeze în formularul de examen, iar supraveghetorii vor 
urmări respectarea acestei decizii. 

§ După încheierea probei scrise și predarea materialelor de examen, candidaţii care 

doresc o pauză (permisă strict pentru necesități fiziologice) pot părăsi sala, urmând ca 
la întoarcere să se aşeze la locurile lor în vederea începerii corecturii electronice. 

§ Pe durata scanării și a evaluării lucrărilor, candidaţii rămân la locurile lor (excepție, 

candidatul chemat pentru corectură la stația de scanare). 
§ Pe tot parcursul derulării examenului, inclusiv a etapei de evaluare, se vor respecta 

regulile generale ale unei conduite academice conform reglementărilor interne ale 

universității. 
 

 

 


