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Aprobată

la şedinţa Consiliului Facultăţii
la şedinţa catedrei Psihiatrie, Narcologie,
Medicină nr. 1
Psihologie Medicală
Proces verbal Nr.___ din_________________ Proces verbal Nr. 9 din 14 ianuarie 2015
Decanul Facultăţii Medicină nr. 1
Dr., conferenţiar __________ Gh. Plăcintă

Şef catedră,
Dr. hab., prof. Univ. _________ Anatol Nacu

PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU STUDENŢII
FACULTĂŢII MEDICINĂ NR. 1

Denumirea cursului: PSIHOLOGIA MEDICALĂ, PSIHIATRIA, PEDOPSIHIATRIA

Codul cursului: 321.06 (14.00.18)
Tipul cursului: Disciplină obligatorie
Numărul total de ore – 91
inclusiv curs 26 ore, ore practice 65 ore

Numărul de credite alocat unităţii de curs: 5
Numele autorilor care predau unităţile de curs: Anatol Nacu, Oleg Cobîleanschi ,
Ghenadie Cărăușu, Jana Chihai, Carp Lucia, Larisa Boronin, Cezar Babin.

Chişinău 2015
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I. Scopul disciplinei este: inițierea în psihiatrie și sănătate mintală pentru
studenții facultății de Medicină Generală Nr. 1a USMF “Nicolae Testemițanu”.
II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
cunoaşterea profundă a psihopatologiei generale şi ale manifestărilor clinice în bolile psihice;
însuşirea metodelor principale de tratament, acordarea asistenţei psihiatrice urgente; însuşirea
organizării asistenţei, supravegherii şi transportării bolnavilor,

particularităţile la copii,

adolescenţi şi la cei de vârsta a III-a; descrierea examenul psihic, analiza fişei de ambulatoriu
şi foii de observaţie clinică; însuşirea dexterităţilor practice şi cooperării cu pacienţii ce suferă
de maladii psihice în scopul recunoaşterii semnelor patologice cu evaluarea lor ulterioară.



La nivel de cunoaştere şi înţelegere

 Să cunoască bazele teoretice ale disciplinei și locul acesteia la nivelul medicinei
generale
 Să cunoască organizarea sistemului de Sănătate Mintală în Republica Moldova și la
nivel internațional
 Să cunoască etiologia, patogenia, clinica, pronosticul tulburărilor psihice
 Să cunoască metodele de tratament și prevenție a tulburărilor psihice


La nivel de aplicare

 Depistarea și intervenția în principalele urgențe psihiatrice
 Stabilirea statutului mintal cu aplicarea metodelor contemporane de evaluare
psihiatrică
 Inițierea unui tratament în cazul pacientului cu tulburări psihice


La nivel de integrare

 Să integreze cunoștințele disciplinei în aprecierea comprehensivă a pacientului
 Să integreze aprecierea statutului mintal în stabilirea diagnosticurilor somatice
 Să integreze principiile prestării serviciului de sănătate mintală în medicina primară

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile: Anatomia sistemului nervos central;
Biochimia; Fiziologia sistemului nervos central; farmacologia; neurologia.
IV. Conţinutul de bază a cursului:
1. Concept despre sănătate si sănătatea mintală. Povara sănătății mintale la nivel mondial
și de țară. Servicii de sănătate mintală integrată, dezvoltare, evoluţie şi fundamente
istorice. Fenomenul de Stigma în sănătate mintală. Legislatia internațională și
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națională în domeniul SM și Drepturile Persoanelor cu tulburări mintale. Psihologia
medicală - scop, obiective, istoricul disciplinei. Psihologia medicală a vârstelor.
Medicina psihosomatică. Relaţia medic-pacient. Psihodiagnosticul. Teste proiective.
2. Metode de tratament contemporane in domeniul sănătății mintale. Reabilitarea
psihosocială a persoanelor cu probleme de SM. Psihofarmacologia. Psihoterapia.
Clasificarea psihoterapiilor. Curentul psihodinamic (Psihanaliza.). Curentul bihaviorist
(psihoterapia cognitiv-comportamentală). Curentul existential (analiza tranzactionala,
geshtaltterapia). Metode sugestive de psihoterapie (hipnoza clasica si ericsoniana),
trainingul autogen.
3. Curentul psihodinamic al psihoterapiei. Psihanaliza, teoria psihosexualade dezvoltare a
personalitatii. Mecanismele de aparare a egoului.
4. Psihoterapia cognitiv-comportamentală. Modelul ABC de funcționare. Sensibilizarea
sistemică, terapia aversivă etc. Analiza tranzactionala, geshtaltterapia, hipnoza clasica
si ericsoniana, trainingul autogen.
5. Psihiatria - scop, obiective, istoria disciplinei. Clasificarea tulburărilor mintale şi de
comportament, conform CIM-10 şi DSM-IV. Scale clinice de evaluare in psihiatrie.
Sindroamele psihopatologice. Conceptul de sinucidere, violență și alte urgențe în
psihiatrie. Tulburările de percepţie. Psihopatologia generală. Sindroamele
psihopatologice.
6. Schizofrenia, etiopatogenie, forme clinice, evoluţie, tratament.
Tulburările
schizotipale (parafrenia, paranoia), diagnostic diferențial, tratament, pronostic.
7. Tulburări afective.: Depresia, Mania, Tulburările depresive majore, Tulburări
distimice, Tulburări bipolare (tip I, tip II, Ciclotimia). Retardul mintal, QI.
8. Tulburări de anxietate: tulburări de panică, anxietatea generalizata, agarofobia, fobia
sociala și specifică.Tulburare obsesiv compulsivă. Tulburare postraumatica de stres.
Dereglari somatoforme: tulburari de somatizare, de conversie, algică, hipocondriacă,
tulburare corporală dismorfică, simularea. Tulburări disociative: amnezia disociativă,
fuga disociativă, tulburare disociativă a identitătii, tulburare de depersonalizare.
9. Psihozele exogene (alcoolismul la adulți, adolescenți și copii), diagnostic, tratament.
Tulburări mintale și comportamentale ca urmare a utilizării de substanțe psihoactive
de maturi, adolescenți și copii (opioizilor, canabinoizilor, sedativelor și hipnoticelor,
cocainei, cofeinei, halucinogenilor, tutunului, solvenților volatili). Tablou clinic.
Evoluţie. Dinamică. Tipurile de tratament utilizate în adicții. Tratamentul cu
metadonă. Particularităţi la adolesecenţi.
10. Gerontopsihiatria. Demenţa în boala Alzheimer. Demenţa vasculară. Demenţa în boala
Pick, în boala Creutzfeld – Jakobs, în demența Huntington, în boala Parkinson,
demența în boala HIV – SIDA. Demența presenilă și senilă. Tablou clinic. Evoluţie.
Dinamică. Tratament. Tulburări ce cauzează sindroame psihiatrice: tumori cerebrale,
traumatisme cranio-cerebrale, tulburări demielinizante, boli infecțioase, tulburări
imunitare (SIDA), tulburări endocrine.
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11. Tulburări de personalitate și comportament la maturi şi adolescenţi. Etiopatogeneza.
Clasificare conform CIM 10 și DSM IV-TR. Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică.
Tratament. Particularităţi la copii.
12. Disfunctii sexuale, parafilii si tulburări ale identitătii de gen. Tulburări de control al
impulsurilor: kleptomania, jocul patologic de noroc, piromania, tricotilomania.
Tulburările alimentare și obezitatea: anorexia nervoasă și bulimia. Tulburări de somn:
dissomniile, parasomniile.
13. Tulburări ale copilului mic, copilului și adolescentului. Dezvoltarea copilului.
Tulburările pervazive ale dezvoltării. Tulburări de învățare, tulburarea abilităților
motorii și tulburări de comunicare. Tulburările prin deficit atențional și comportament
disruptiv. Tulburările ticurilor. Tulburări de eliminare.

A. Prelegeri:
Nr.
1.

Tema
Ore
Concept despre sănătatea mintală. Organizarea servicilor de Sanatate Mintala 2
in RM. Legislatia internatională si natională în domeniul SM si Drepturile
Persoanelor cu tulburări mintale. Psihologia medicală - scop, obiective.
Psihologia vârstelor. Medicina psihosomatică.

2.

Metode de tratament contemporane in domeniul sănătății mintale. Reabilitarea 2
psihosocială a persoanelor cu probleme de SM. Psihofarmacologia.
Psihoterapia.

3.

Psihanaliza – concept și metode. Mecanismele de aparare.

4.

Psihoterapia

cognitiv-comportamentală.

Analiza

2
tranzactionala, 2

geshtaltterapia, hipnoza clasica si ericsoniana, trainingul autogen.
5.

Psihiatria - scop, obiective, contextul istoric. Clasificarea tulburărilor mintale 2
şi de comportament, conform CIM-10 şi DSM-IV. Psihopatologia generală.
Sindroamele psihopatologice.

6.

Schizofrenia, etiopatogenie, forme clinice, evoluţie, tratament.
Tulburările schizotipale (parafrenia,

paranoia), diagnostic

2
diferențial,

tratament, pronostic.
7.

Tulburări afective.: Depresia, Mania, Tulburările depresive majore, Tulburări 2
distimice, Tulburări bipolare (tip I, tip II, Ciclotimia). Retardul mintal, QI.
Psihozele epileptice.

8.

Tulburări

de

anxietate.

Tulburare

obsesiv

compulsivă.

Tulburare 2

postraumatica de stres. Dereglari somatoforme. Tulburări dissociative.
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Tema
Ore
Psihozele exogene (alcoolismul la adulți, adolescenți și copii), diagnostic, 2
tratament. Tulburări mintale și comportamentale ca urmare a utilizării de
substanțe

psihoactive

de

maturi,

adolescenți

și

copii

(opioizilor,

canabinoizilor, sedativelor și hipnoticelor, cocainei, cofeinei, halucinogenilor,
tutunului, solvenților volatili). Tipurile de tratament utilizate în adicții.
Tratamentul cu metadonă.
10.

Gerontopshiatria: Tulburări mintale organice. Demenţa în boala Alzheimer. 2
Demenţa vasculară. Demenţa în boala Pick, în boala Creutzfeld – Jakobs, în
demența Huntington, în boala Parkinson, demența în boala HIV – SIDA.
Demența presenilă și senilă. Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică. Tratament.
Tulburări organice ce cauzează sindroame psihiatrice: tumori cerebrale,
traumatisme cranio-cerebrale, tulburări demielinizante, boli infectioase,
tulburări imunitare (SIDA), tulburări endocrine.

11.

Tulburări de personalitate. Etiopatogeneza. Clasificare conform CIM 10 si 2
DSM IV-TR. Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică. Tratament.

12.

Disfunctii sexuale, parafilii si tulburări ale identitătii de gen. Tulburări de 2
control al impulsurilor: kleptomania, jocul patologic de noroc, piromania,
tricotilomania. Tulburările alimentare si obezitatea: anorexia nervoasă si
bulimia. Tulburări de somn: dissomniile, parasomniile.

13.

Tulburări psihotice, nevrotice, psihosomatice și comportamentale ale copilului 2
si adolescentului..

B. Lucrări practice:
Nr.
1.

Tema
Ore
Examenul (interviul) clinic: istoricul psihiatric si statutul mintal al 5
pacientului. Teste de laborator si imagistice utilizate in psihiatrie. Îngrijirea
bolnavilor. Foaia de observaţie clinică psihiatrică. Managementul pacientilor
cu probleme de sănătate mintale. Relaţia medic-pacient. Psihodiagnosticul.
Clasificarea metodelor de psihodiagnostic. Metode proiective de evaluare a
personalitatii. Abordarea multidisciplinară a persoanelor cu probleme de
sănătate mintală: echipa multidiscipliară comunitară.
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Testele proiective: RORSHACH, SZONDY, LUSCHER, ROSENZWEIG,
Inventar multifazic de personalitate MINESOTIA (M.M.P.I.), Matricele
Progresive RAVEN, Chestionarul de personalitate SCHMIFSCHEK.
2.

Metode de tratament contemporane in domeniul sănătății mintale. Reabilitarea 5
psihosocială a persoanelor cu probleme de SM. Psihofarmacologie si alte
terapii biologice. Doliul. Suicidul. Moartea. Psihoterapia - scop, obiective,
context

istoric.

Clasificarea

metodelor

psihoterapeutice.

Indicați

și

contraindicații. Curentele principale (psihodinamic, bihaviorist, existential.
Metode sugestive).
Moartea şi doliul ca probleme ale psihologiei medicale. Aspecte psihologice
ale suicidelor.
URGENTE
 Urgenţa psihiatrică în caz de doliu (inclusiv patologic)
 Urgenţa psihiatrică în caz de comportament suicidal
3.

5

Psihanaliza. Mecanismele de aparare.
Tulburarile de miscare induse de medicatie: Parkinsonism indus de
neuroleptice, distonie acută indusă de neuroleptice, akatizie acută indusă de
neuroleptice, diskinezie tardivă indusă de neuroleptice, tremor postural indus
de neuroleptice, sindrom neuroleptic malign.
URGENTE
Urgenţa psihiatrică în caz de sindrom catatonic malign/neuroleptic malign

4.

Psihoterapia cognitiv-comportamentală. Modelul ABC de funcționare. 5
Sensibilizarea sistemică, terapia aversivă etc.

Analiza tranzactionala,

geshtaltterapia, hipnoza clasica si ericsoniana, trainingul autogen.
Test de evaluare pe compartimentul psihoterapie si psihologie medicala
5.

Psihiatria - scop, obiective, conextul istoric. Clasificarea tulburărilor mintale 5
şi de comportament, conform CIM-10 şi DSM-IV.
Psihopatologia generală: Tulburările de percepţie, de memorie şi a
intelectului, tulburări de gândire, a proceselor afective, psihomotorii şi
volitive. Semiologia tulburărilor de conștiință.
Sindroamele psihopatologice: astenic, obsesiv fobic, paranoic, paranoid,
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parafrenic, apato-ablic, Sindromul Korsakov, Candinscki Clerambeaut.
Scale clinice de evaluare in psihiatrie. pentru depresie (sclala Hamilton si
Beck, Montgomery Asberg), scala de evaluare în schizofrenie (the Positive
and Negative Syndrom Scale, PANSS), pentru tulburări de anxietate (Beck
Anxiety Inventory, Hamilton Rating Scale for Anxiety), scale de evaluare in
psihiatria copilului (brief psychiatric rating scale for children, ADHD),
Repartizarea la studenti a primului pacient pentru curatie.
6.

Schizofrenia, etiopatogenie, forme clinice, evoluţie, tratament. Schizofrenia la 5
copii, forme clinice, evolutie, diagnostic, tratament. Tulburările schizotipale
(parafrenia, paranoia), diagnostic diferential, tratament, pronostic.
URGENTE
 Urgenţa psihiatrică în caz de inhibiţie psihomotorie
 Urgenţa psihiatrică în caz de agitaţie psihomotorie
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacient catatonic
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacient psihotic cu schizofrenie
 Urgenţa psihiatrică în caz de schizofrenie febrilă

7.

Tulburări afective: Depresia, Mania, Tulburările depresive majore, Tulburări 5
distimice, Tulburări bipolare (tip I, tip II, Ciclotimia). Diagnostic diferential,
tratament.
Retardul mintal, QI.
URGENTE
 Urgenţa psihiatrică în caz de stare deprimată a dispozitiei
 Urgenţa psihiatrică în caz de stare euforică a dispozitiei
 Urgenţa psihiatrică în caz de iritabilitate si furie
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacient psihotic cu tulburări de dispozitie

8.

Tulburări de anxietate: tulburări de panică, anxietatea generalizata, 5
agarofobia, fobia sociala si specifică. Tulburare obsesiv compulsivă.
Tulburare postraumatica de stres. Dereglari somatoforme: tulburari de
somatizare, de conversie, algică, hipocondriacă, tulburare corporală
dismorfică, simularea.
URGENTE
 Urgenţa psihiatrică în caz de atac de panică
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 Urgenţa psihiatrică în caz de tulburare de anxietate
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacient psihotic cu tulburări de anxietate
 Urgenţa psihiatrică în caz de trauma acuta sau tulburare de stres
posttraumatica
 Urgenţa psihiatrică în calamități naturale
9.

Psihozele exogene (alcoolismul la adulti, adolescenti si copii), diagnostic, 5
tratament. Tulburări mintale si comportamentale ca urmare a utilizării de
substante

psihoactive

de

maturi,

adolescenti

si

copii

(opioizilor,

canabinoizilor, sedativelor si hipnoticelor, cocainei, cofeinei, halucinogenilor,
tutunului, solventilor volatili). Tipurile de tratament utilizate în adicții.
Tratamentul cu metadonă.
URGENTE
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacient psihotic conditional induse de
substante.
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacientul cognitiv afectat: delirium tremens
10.

Gerontopshiatria: Tulburări mintale organice. Demenţa în boala Alzheimer. 5
Demenţa vasculară. Demenţa în boala Pick, în boala Creutzfeld – Jakobs, în
demența Huntington, în boala Parkinson, demența în boala HIV – SIDA.
Demența presenilă și senilă. Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică. Tratament.
Tulburări organice ce cauzează sindroame psihiatrice: tumori cerebrale,
traumatisme cranio-cerebrale, tulburări demielinizante, boli infectioase,
tulburări imunitare (SIDA), tulburări endocrine.
URGENTE
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacientul cognitiv afectat: stare crepusculară
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacientul cognitiv afectat: status epileptic
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacientul cognitiv afectat: dementia
 Urgenţa psihiatrică în caz de pacientul cognitiv afectat: tulburări
amnestice

11.

Tulburări de personalitate. Etiopatogeneza. Clasificare conform CIM 10 si 5
DSM IV-TR. Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică. Tratament.
Repartizarea la studenti al doilea pacient pentru curație.
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Disfunctii sexuale, parafilii si tulburări ale identitătii de gen.

5

Tulburări de control al impulsurilor: kleptomania, jocul patologic de noroc,
piromania, tricotilomania. Tulburările alimentare si obezitatea: anorexia
nervoasă si bulimia.
Tulburări disociative: amnezia disociativă, fuga disociativă, tulburare
disociativă a identitătii, tulburare de depersonalizare.
Tulburări de somn: dissomniile, parasomniile.
URGENTE
 Asistenţa psihiatrică în caz de refuz sau exces de alimentaţie.
 Urgenţa psihiatrică în caz de tulburări de alimentatie la copii
13.

Tulburări ale copilului mic, copilului si adolescentului. Dezvoltarea copilului.

5

Tulburările pervazive ale dezvoltării. Tulburări de învătare, tulburarea
abilitătilor motorii si tulburări de comunicare. Tulburările prin deficit
atentional si comportament disruptiv. Tulburările ticurilor. Tulburări de
eliminare.
URGENTE
 Urgenţa psihiatrică în caz de comportament suicidal la copii
 Urgenţa psihiatrică în caz psihoze, agitaţie or agresiune la copii
 Urgenţa psihiatrică în caz de abuz la copii

V. Bibliografia recomandată
- A. Obligatorie:
1.

N.Oprea, Al.Nacu, M.Revenco. Psihiatrie. Chişinău, 1994.

2.

Kaplan & Sadock. Psihiatrie clinică. Manual de buzunar. Bucureşti, 2001.

3.

Dan Prelipceanu – Psihiatrie Clinică, ISBN 978-973-39-0719-0, Editura Medicală,

București 2013
4.

A. Nacu, J. Chihai, C. Iacubovschi. Psihoterapia, suport de curs 2010

5.

DSM-IV. Manual de Diagnostic Statistic al Asociaţiei Psihiatrice Americane,

Bucureşti, 2000.
6.

ICD-10. Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament.Bucureşti, 1998.

7.

Al. Nacu, An. Nacu. Psihiatrie judiciară. Chişinău, 1997.

8.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders. IV Ed. Text Revision. American Psychiatric Association. Washington DC, 2000.
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Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Synopsis of Psychiatry. VIII Ed. Williams and

Wilkins, 1998.
10.

World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral

Disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization.
Geneva, 1992.

B. Suplimentară:
1.
Clinical Manual of Addiction Psychopharmacology, Second Edition. Edited by Henry
R. Kranzler, M.D., Domenic A. Ciraulo, M.D., and Leah R. Zindel, R.Ph., M.A.L.S.. 2014.
463 pages
2.
Daniel Costa, Tudor Toma. Psihofarmacologia în practica medicală. Bucureşti; 1982.
3.
George Arana, Jerrold Rosenbaum "Handbook of Psychiatric Drug Therapy", 4th ed.,
2001
4.
The American Psychiatric Publishing Textbook of Substance Abuse Treatment, Fifth
Edition. Edited by Marc Galanter, M.D., Herbert D. Kleber, M.D., and Kathleen T. Brady,
M.D., Ph.D. 2015. 980 pages
5.
Gelder M., Mayou R., Cowen P. Shorter Oxford Textbook of Psychiatry. IV Ed.
Oxford University Press. New York, 2001.
6.
Niraj A. A short Textbook of Psychiatry. V Ed. Jaypee Brothers Medical Publishers
(P) Ltd. New Delhi, 2002.
7.
Stelian Rândaşu. Curs de psihologie medicală. Cluj-Napoca, 1997.
8.

Iamandescu Ioan Bradu. Manual de psihologie medicală. Bucureşti, 1995.

9.

N.Oprea, M.Revenco, N.Cosmovici, V.Paraschiv, V.Chiriţa. Psihologie generală şi

medicală. Chişinău, 1993.
10.

V. Mihaescu. Curs de psihologie medicală. Iaşi, 1992.

11.

Лакосина Н. Медицинская психология. Москва, 1982.

12.

G. Ionescu. Psihoterapie. Bucureşti, 1990.

13.

G. Ionescu. Psihologie clinică. Bucureşti, 1985.

14.

T. Pirozynski. Elemente de psihologie medicală şi logopedie. Iaşi, 1988.

15.

Athanasiu. Elemente de psihologie medicală. Bucureşti, 1983.

16.

Cucu C. Ioan. Psihologie medicală. Bucureşti, 1980.

17.

Ж. Лапланш, Ж. Б. Понталис. Словарь по психоанализу. Москва, 1996.

18.

T. Pirozynski, V.Chiriţa, P.Boişteanu. Psihiatrie clinică. Iaşi, 1995.

19.

A.Olaru. Introducere în psihiatria practică. Craiova, 1990.

20.

V. Predescu. Psihiatrie. Bucureşti, 1989.
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21.

Kopkина M.B., Лaкоcина H.Д., Личко A.E. Психиатрия, 1995.

22.

Жаpиков B.A. Психиатрия, 1989.

23.

M. Revenco. Aspecte clinice ale dinamicii psihopatiilor. Chişinău, 1997.

24.

Златан Б. Д. Бред. Kлиника и лечение, 1989.

25.

Haкy A.Г., Peвeнко M.Г., Oпpя H.A. Клиника некоторых вариантов динамики

психопатий, 1981.
26.

Haкy A.Г. Aментивный синдром, 1970.

27.

Ж. Лапланш, Ж. Б. Понталис. Словарь по психоанализу. Москва, 1996.

28.

Kapвacapcкий Б.Д,. Heвpoзы, 1990.

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate: Curs, prezentări PPT, lecţii practice,
metode interactive de studiu, lucrul sinestătător, pregătirea referatelor, lucrul cu pacienții.

VII. Sugestii pentru activitate individuală: studierea disciplinei și verificarea
cunoștințelor în baza cazurilor clinice, problemelor de situație și Manualul de buzunar.
Psihiatrie clinică. Kaplan & Sadock. Bucureşti, 2001.

VIII. Metode de evaluare
Curentă: verificare pe parcurs, test-control, foaie de observaţie, examen practic;
Finală: examen complex din 3 etape-atestarea deprinderilor practice, test – control, examen
oral
Modalitatea de rotunjire a notelor
Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5
5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5
6,6-7,0
7,1-7,5
7,6-8,0
8,1-8,5
8,6-9,0
9,1-9,5
9,6-10

5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi
se echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.
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