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R E G U L A M E N T U L

Cu privire la studentul repetent (al U niversităţii de S tat 

de M edicină şi Farm acie “Nicolae Testem iţanu”)

La etapa actuală social economică creată în  Republica Moldova unii 

studenţi dispun de o pregătire foarte modestă preuniversitară şi prin urmare se 

confruntă cu mari greutăţi în  însuşirea informaţiei ştiinţifico-practice modeme în  

cadrul reali2ării procesului de studii universitare. Acest fapt este confirmat prin 

experţi2a  rezultatelor reuşitei în  sesiuni şi însuşirii materialului pe parcurs. în  

rezultatul nemdeplinirii planurilor şi programelor universitare un număr de 

studenţi conform Regulamentelor în  vigoare sunt exmatriculaţi.

Practica de instruire la  profilul Medicină şi Farmacie din USMF şi cea 

internaţională constată ca pentru unii studenţi este necesar de a  studia repetat 

disciplinele în  anul de studii pentru a  obţine cunoştinţele necesare de continuare 

a studiilor.

La propunerea S rou lu i Senatului USMF, Secţiei Studii, Consiliului 

Metodic Central universitar şi decanatelor pentru a  crea posibilităţii tinerilor de 

a  continua studiile Senatul aprobă Statutul de student repetent a  anului de studii 

la  solicitarea acestuia prin cerere depusă pe numele Rectorului.

Prezentul Regulament p r e v e d e :

1. Student repetent este declarat cel exmatriculat din cauza ne îndeplinirii 

planului şi programelor de studii, care solicită personal repetarea anului de 

studii.

2. Studiile studentul repetent le  efectuează prin contract contra plata de 75% 

din costul taxei de studii pentru acest an dacă a fost exmatriculat în  

sesiunea de toamnă şi cu plată de 50% din  taxa stabilită pentru cel 

exmatriculat în  sesiunea de vară
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3. Studentul exmatriculat în  sesiunea de toamnă va repeta anul de studii 

integral de la  1 septembrie, iar cel exmatriculat îri sesiunea de vară va 

repeta anul de studii din semestrul II dacă planul şi programul de studii 

pentru semestrul de toam nă va fi realizat.

4. Studentul repetent este obligat să studieze toate disciplinele din planul 

procesului de studii pentru acest an cu frecventarea tuturor cursurilor, 

lecţiilor practicei, seminarelor şi să  obţină calificativul admis (atestat) la  
sesiune.

5. Studentul repetent obligator va susţine examenele anterior neatestate în  

conformitate cu Regulamentul în  vigoare.

6. Studentul repetent are dreptul să susţină examenele şi la  disciplinele 

atestate pentru a m fo ra  nota de examinare sau se declară de acord cu nota 

precedent apreciată

7. Studentul repetent v a  continua studiile la  anii următori prin contract contra 

plata în  modul stabilit în  USMF.

Rector Ion Ababii

Contrasemnăturile:

Prim  vicerector, prorector didactic 

Şef Secţie Studii 

Decan Medicină Generală 

Decan Stomatologie 

Decan Farmacie 

Jurist

Şef Secţia Plan-fînanţe 

Contabil-şef

Preşedintele Asociaţiei studenţi

Petru Gaieţchi 

C4ga Cerneţchi 

Nicolae Eşanu 

Pavel Godoroja 

(Vasile Procopişin 

Tatiana Novac 

Raisa Podoba 

Parascovia Becdev

Sergju Beriiba


