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Art I    Prezenta Metodologie s-a intocmit in temeiul urmatoarelor documente de referinta: 

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si 

dizertatie 

- Ordinul nr 6125/2016 din 20 decembrie 2016 

 

Art II 

Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea de Vest ,,VasileGoldis” din Arad, 

Facultatea de Farmacie se desfasoara in conformitate cu prevederile acestei Metodologii, 

aprobata in Consiliul Facultatii din  16.03.2017. 

 

Art III 

 Subiectele scrise sunt elaborate de catre Comisia de licenta, si sunt conforme cu tematica 

si bibliografia afisate pe site si comunicate studentilor in prealabil. 

 Comisia de întocmire a subiectelor, întrunită în preziua probei I a examenului de licenţă 

va stabili 120 grile /variantă pentru programul de studiu Farmacie , respective 50 grile / 

variantă pentru programul de studiu Nutriţie şi dietetică, din întreaga tematică de examen.  



 Se concep minim 2 variante. 

 Durata probei de examen este de 3 ore pentru programul de studiu Farmacie, 

 Durata probei de examen este de 2 ore pentru programul de studiu Nutritie  si Dietetică 

 Se tehnoredacteaza cele 2 variante de intrebari de către Comisia de întocmire a 

subiectelor, care vor fi in continuare multiplicate, împreuna cu grila de raspuns. 

 Toate documentele vor fi sigilate in plicuri si  semnate de catre comisie si vor fi introduse 

intr-un dulap încuiat si sigilat, în prezenta membrilor comisiei. Cheia dulapului va fi 

preluata de secretarul comisiei. 

 In ziua examenului – probei scrise – secretarul comisiei de organizare a examenului de 

licenţă va desigila dulapul încuiat si sigilat, în prezenta membrilor comisiei, sefilor de 

sala si a reprezentantilor absolventilor. 

 Se vor trage la sorti variantele de grila pentru fiecare program de studiu, in prezenta 

sefilor de sala insotiti de minim un reprezentant din fiecare sala, apoi  se vor preda cu 

proces verbal de predare-primire subiectele de examen si caietele cu grilele de raspuns 

sefilor de sala care raspund de supravegherea candidatilor. 

 Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul desigilării plicurilor cu subiectele nu 

vor mai fi primiţi ulterior în examen. 

 Comisia de întocmire a subiectelor de licenţă este responsabilă de tehnoredactarea şi 

corectarea grilelor de examen. 

 

 

Art IV 

 Pentru Programul de Studiu Farmacie exista examen practic alcatuit din doua probe 

distincte Tehnologie Farmaceutica si respectiv Chimie farmaceutica si Farmacologie 

 Subiectele examenelor practice sunt elaborate de catre cele doua Comisii de specialitate, 

si sunt conforme cu tematica si bibliografia afisate pe site si comunicate studentilor in 

prealabil. 

 Comisiile pun la dispozitia absolventilor in momentul examenului biletele cu fiecare 

subiect, din tematica examenelor practice afisata pe site si pusa la dispozitia acestora, 

urmând ca fiecare absolvent sa extraga un subiect in mod aleator, pe loc 

 Durata probei de examen este de 1,5 ore pentru proba de Tehnologie Farmaceutica, 



 Durata probei de examen este de 1,5 ore pentru proba de Chimie farmaceutica si 

Farmacologie 

 Fiecare dintre aceste Probe Practice vor putea fi sustinute în zile diferite 

 Nota finala a Examenului practic va fi media aritmetica a notelor obtinute de catre 

candidat la cele doua probe practice. 

 La proba practică de Tehnologie farmaceutică absolvenţii vor avea de comentat şi de 

efectuat practic o formulare farmaceutică, din tematica de examen 

 Proba practică de Chimie farmaceutică şi Farmacologie, va consta în: 

o o identificare a unei substanţe medicamentoase, conform prevederilor FRX.  

o comentarea din punct de vedere farmaceutic a cerinţelor de pe bileutl extras. 

 

Art. V  

 Pentru cea de-a treia probă (susţinerea lucrării de licenţă), lucrarea trebuie să 

îndeplinească cerinţele stipulate în Regulamentul de întocmire a lucrării de licenţă şi în 

Regulamentul antiplagiat al UVVG. 

 Nerespectarea acestor cerinţe atrage după sine neadmiterea lucrării în vederea susţienrii 

 

Art. VI 

 Candidaţii trebuie să coloreze răspunsurile considerate corecte în formularul de examen 

 Grilele cu un singur răspuns corect vor fi marcate cu semnul “*” 

 Între subiectele de examen, nu va exista nicio grilă fără minim un răspuns corect şi nici o 

grilă cu toate răspunsurile corecte 

 Întrebările la care nu s-a răspuns deloc se anulează din oficiu 

 Nu se admit semne distinctive pe formularul de examen (caietul de grila) 

 Şeful de sală are obligaţia de a prezenta absolvenţilor , innainte de inceperea examenului 

scris, modalitatea de completare a grilei 

 Modalitatea de corectare a lucrărilor de licenţă din cadrul probei scrise se realizează 

astfel:  

a) pentru grilele cu mai multe răspunsuri: fiecare grilă are 5 variante de răspuns (corecte 

şi incorecte) fiecare fiind punctată cu acelaşi punctaj, adică 20% din punctaj. Punctajul 

obţinut va rezulta în urma suprapunerii dintre răpsunsurile candidatului şi grila de 



corectare, dacă toate cele 5 răspunsuri de suprapun absolventul va obţine pentru grila 

respectivă punctajul maxim, iar dacă niciun răpsuns nu se suprapune, candidatul nu va 

primi niciun punct pentru grila respectivă. În cazul în care există 2, 3 sau 4 suprapuneri 

de variante de răspuns, in cadrul  aceleiaşi grile, atunci punctajele vor fi ponderate din 

punctajul maxim: 40% din punctaj (2 variante); 60% din punctaj (3 variante) sau 80% din 

punctaj (4 variante). 

b) pentru grilele cu un singur răspuns corect, se va acorda 0.075 puncte la Programul 

Farmacie si respectiv 0,18 puncte la Programul Nutritie si Dietetica, adica pentru 

suprapunerea perfecta sau respective 0 puncte pentru nesuprapunere totală cu grila de 

corectura. 

 

Art. VII - Modalitatea de notare pentru proba scrisa: 

FARMACIE  -120 grile         1punct oficiu 

                                               1 grila= 0.075 puncte 

                                               1 concordanta= 0.015 puncte 

 

nota  = 1+ (120Xnr puncte obtinute) 

 

Nutritie si Dietetica -50 grile 1punct oficiu 

                                               1 grila= 0.18 puncte 

                                               1 concordanta= 0.036 puncte 

nota  = 1+ (50 X nr puncte obtinute) 

 

Art. VIII 

In sesiunea de Licenta Septembrie 2017- Calendarul probelor este urmatorul: 

Programul Farmacie: 

04.09.2017 , ora 9.00- 12.00 - Proba scrisa, tip grila 

                      - accesul candidatilor in curte Campus Nou, str.L. Rebreanu, nr 86- cu incepere  de 

la orele 8.00, strict pe baza actului de identitiate 

05.09.2017- Contestatii la Proba scrisa, dupa plata taxei (anexare cerere + chitanta plata) 

06.09.2017- ora 8.00 - Proba Practica I, Campus Vechi, P+3, Str Feleacului, nr. 1 



07.09.2017- ora 8.00-  Proba Practica II, Campus Vechi, P+3, Str Feleacului, nr. 1 

08.09.2017- Sustinerea Lucrarii de Licenta, Campus Nou, str.L. Rebreanu, nr 86 

 

Programul Nutritie si Dietetica: 

04.09.2017 , ora 9.00- 11.00 - Proba scrisa, tip grila 

                    - accesul candidatilor in curte Campus Nou, str.L. Rebreanu, nr 86- cu incepere  de 

la orele 8.00, strict pe baza actului de identitate 

05.09.2017- Contestatii la Proba scrisa, dupa plata taxei  (anexare cerere + chitanta plata) 

06.09.2017- Sustinerea Lucrarii de Licenta, Campus Nou, str.L. Rebreanu, nr 86 

 

Art.IX 

 Candidaţii vor fi anuntati cu 24 ore innainte de fiecare proba, la avizierele locatiilor citate cit si 

pe site-ul facultatii, cu privire la  locul exact de desfasurare a acesteia, precum si repartitia pe 

grupe de lucru, in cazul examenelor practice. 
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