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APROBAT SENAT,                                                                 APROBAT CA, 

26.10.2021                                                                                  25.10.2021 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 

PRACTICII DE SPECIALITATE ÎN UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ 

ȘI FARMACIE „ CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI 

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a practicii de specialitate a fost elaborat 

având la bază cadrul legislativ reprezentat de: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 

aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora Ordinul M.S. și 

M.E.C.T. 1515/2007 privind practica de specialitate specifică Universităților de 

Medicină; 

- Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor; 

- Ordinul M.S. nr. 140/2007 privind aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează 

colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv 

unitățile de învățământ medical; 

- Ordinul M.E.C nr.3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare 

de licenţă; 

- Decizia 1720/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la programul 

de acţiune „Învăţare pe tot parcursul vieţii” 2007- 2013; 

- Ordinul M.E.C.T. nr. 3666/2012 - Codul drepturilor și obligațiilor studentului; 
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- Carta Universităţii de Medicină și Farmacie „ Carol Davila”din București; 

- Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Medicină 

și Farmacie „Carol Davila” din București https://umfcd.ro/studenti/norme-legale/codul-

studentului/ 

Principii generale 

Art. 1. Prezentul regulament se aplică în Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 

din București (denumită în continuare UMFCD) și cuprinde cadrul general de organizare şi 

desfăşurare a practicii de specialitate din cadrul programelor de studii universitare de licență. 

Art. 2. Prezentul regulament are ca scop principal definirea condițiilor pentru desfăşurarea 

practicii de specialitate a studenţilor în parametrii de corectitudine și legalitate. 

Art. 3. În UMFCD, practica de specialitate a studenților are următoarele obiective principale: 

− consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice ale studentului spre 

a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se pregăteşte; 

− promovarea ştiinţei medicale în spiritul valorilor și standardelor morale, al mobilității 

persoanelor în context european şi mondial; 

− adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale studenților la piaţa muncii specifice 

domeniului medical; 

− prospectarea şi valorificarea posibilităţilor de încadrare a absolvenţilor, în funcţie de 

pregătirea şi competenţele dobândite. 

 

Capitolul I.  

Organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate  

Art. 4. Practica de specialitate este disciplină obligatorie, cuprinsă în planul de învățământ al 

fiecărui program de studii, începând cu anul I și până în anul V. 
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Art. 5. Practica de specialitate este creditată cu credite ECTS și se desfășoară, fie după 

încheierea sesiunii de examene din vară, pe o perioadă de 2 - 4 săptămâni (cu excepția anilor 

terminali), fie pe parcursul semestrelor în funcție de specificul fiecărui program de studii, pe 

baza unor precizări specifice stabilite la nivelul fiecărei facultăți, în conformitate cu prevederile 

legale în domeniu. 

Art. 6. Practica de specialitate a studenților se poate desfășura în spitale, clinici, laboratoare 

medicale, alte unități medicale sau instituții din domeniul medical etc., din țară sau din 

străinătate. Pentru efectuarea practicii de specialitate în străinătate, studenții vor înainta 

decanatului cererea pentru obținerea acceptului de desfășurare a practicii de specialitate în 

străinătate. 

Art. 7. Practica de specialitate se poate efectua și prin programe de schimb, naționale și 

internaționale, de tipul mobilităților academice. 

Art. 8. În cazuri excepționale (calamitați naturale, epidemii/pandemii, stare de urgență etc), 

Consiliul de Administrație al UMFCD poate decide și alte modalități de desfășurare a practicii 

de specialitate. 

Art. 9. În afara practicii de specialitate ca disciplineă obligatorie prevăzută în planul de 

învățământ, studenții pot efectua și alte stagii de practică oricând pe parcursul anilor de studii 

universitare de licență sau de masterat, cu condiția neafectării programului de pregătire 

academică. Efectuarea acestor stagii de practică nu constituie motivare pentru absențele de la 

activitățile prevăzute de curricula universitară sau pentru neîndeplinirea obligațiilor academice. 

Art. 10. Părțile implicate în organizarea și desfășurarea practicii de specialitate sunt: 

− Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, prin cele 4 

facultăți, în calitate de organizator și coordonator de practică de specialitate; 

− o unitate/instituţie medicală; 

− studentul – care desfășoară activități practice de specialitate în concordanță cu 

specializarea pentru care se pregătește; 
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Art. 11. Practica de specialitate se desfășoară în perioada specificată în structura anului 

universitar. Neefectuarea practicii de specialitate în perioadele prevăzute duce la considerarea 

acesteia ca restanță. 

Art. 12. Reprogramarea practicii de specialitate restante se face pe motive bine întemeiate, cu 

avizul decanatului. 

Art. 13. Studenții vor desfăşura practica de specialitate în baza unei cereri aprobate de 

decanatele facultăților. 

Art. 14. Prezentarea studentului la locul desfășurării activității practice se face pe baza unei 

adrese eliberate de decanatul facultății către instituția parteneră însoțită de fișa de evaluare. 

Art. 15. Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, facultățile vor elabora instrucțiuni 

de aplicare proprii specifice programelor de studii care vor conține detalii privind organizarea 

și desfășurarea practicii de specialitate, cum ar fi: 

− desemnarea responsabililor pentru practica de specialitate (cadre didactice), pentru 

fiecare an de studiu; 

− condițiile de efectuare a practicii de specialitate, în funcție de specificul programelor 

de studii, în spitale, clinici sau alte unității medicale din țară (din București sau din 

alte localități) sau din străinătate; 

− modul de repartizare a studenților pentru efectuarea practicii de specialitate; 

− modul de desfășurare a practicii de specialitate și de supraveghere a activităților 

studenților; 

− numărul de ore de practică de specialitate stabilite de către facultate; 

− modul de consemnare a activităților desfășurate de către studenți pe durata practicii 

de specialitate (caietul de practică); 

− modul de evaluare a competențelor dobândite de student în perioada practicii de 

specialitate; 

− alte elemente relevante pentru această activitate. 
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Art. 16. Studenții care au efectuat practica de specialitate în unități de profil din afara țării, vor 

prezenta pentru evaluarea finală, caietul de practică (în limbă engleză), semnat la sfârșitul 

perioadei de către persoana sub a cărui îndrumare s-a efectuat practica, precum și o adeverință 

din partea șefului unității, care să ateste perioada și să cuprindă o apreciere generală a activității 

studentului (în limbă engleză). 

 

Capitolul II. Recunoaşterea şi evaluarea practicii de specialitate 

Art. 17. Recunoaşterea promovării practicii de specialitate se realizează prin acordarea 

punctelor de credit transferabile conform planului de învăţământ. 

Art. 18. Evaluarea activităţii de practică se finalizează prin acordarea unei note, avându-se în 

vedere aprecierile îndrumătorului de practică din fişa de evaluare, caietului de practică şi alte 

cerinţe prevăzute în instrucțiunile de aplicare specifice fiecărei facultăţi. 

Art. 19. Studentul care a avut absenţe nemotivate nu este admis la examinare. El este obligat 

să refacă activitatea restantă și să îşi completeze caietul de practică având posibilitatea de a se 

prezenta la examinare într-o sesiune ulterioară. Studentul care nu se prezintă la examinarea 

finală se notează absent în catalogul de examen. 

Art. 20. Practica de specialitate derulată în străinătate în cadrul programului „Învăţare pe tot 

parcursul vieţii” va fi recunoscută ca program de stagiu de practică în sensul prezentului 

regulament, pe baza documentelor prezentate. 

Art. 21. Centralizarea fișelor de evaluare se va face de către cadrul didactic responsabil pentru 

practica de specialitate stabilit de fiecare facultate, pentru fiecare an de studiu. 

 

Capitolul III. Dispoziţii finale 
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Art. 22. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâri ale Senatului 

Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București la propunerea Consiliului 

de administrație sau a consiliilor profesorale ale facultăţilor. 

Art. 23. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa studenţilor în fiecare an universitar, cu 

30 de zile înaintea începerii practicii de specialitate. 

 
 


