
Modalitatea și principiile de evaluare

la disciplinele

„Informatică Medicală. Biostatistică” (IMB) și „Informatică Medicală și Statistică” (IMS)

A. Reguli generale

-Evaluarea constă în procesul de testare a cunoștințelor practice și teoretice ale studenților
și are două componente: evaluarea la activitatea pe parcurs și evaluarea finală, sub formă de 
colocviu sau examen, în cazul disciplinelor IMB/IMS.

-Se vor lua în considerare toate precizările normative din regulamentul cadru privind 
evaluarea studenților (R12), disponibil la https://ceac.usv.ro/documente-usv/regulamente-usv/

-Studentul poate participa la evaluare (colocviu sau examen) chiar dacă nu a promovat 
activitatea aplicativă pe parcurs (Art. 5.2.4 din R12).

B. Modalitatea de evaluare

-Studentul poate participa la evaluare (colocviu sau examen) chiar dacă nu a promovat 
activitatea aplicativă pe parcurs (Art. 5.2.4 din R12).

-Evaluarea unei discipline se finalizează prin acordarea unui calificativ final sau a unei 
note finale.

-Nota finală a evaluării va fi formată din media ponderată a celor două componente, cu 
mențiunea că nota minimă pentru promovare este minim 5 la ambele componente, astfel:

a) Evaluare pe parcurs, test practic, rezolvare de cerințe 40%

-Vizează evaluarea abilităților practice și va avea loc în ultima săptămână din cele 14 
săptămâni aferente fiecărui semestru, în cadrul ultimei lucrări practice

-Se va evalua capacitatea studenților de a utiliza (1) MS Word (sau LibreOffice Writer 
pentru studenții care optează pentru această variantă, pe laptopul personal) pentru procesarea, 
formatarea și adăugarea de elemente etc. asupra unui text dat și (2) MS Excel (sau LibreOffice 
Calc, studenții care optează pentru această variantă, pe laptopul personal) pentru introducerea 
datelor, introducerea formulelor, crearea graficelor (și explicarea utilizării lor), formatare, 
aplicare teste statistice și interpretarea rezultatelor analizelor statistice etc.

b) Examen / Colocviu, oral+scris 60%

-În funcție de planul de învățământ și fișa disciplinei, evaluarea finală va lua forma 
examenului sau colocviului; colocviul are un caracter mai informal și se poate desfășura și 
înaintea sesiunii propriu-zise, la alegerea studenților.
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-Programarea examenului și a colocviului se realizează de comun acord de către cadrul 
didactic și studenți.

-Testul scris va conține o serie de itemi diferiți (cu răspuns unic, de completare, scurt 
eseu structurat etc.). La programele unde forma de examinare este Colocviu (ex. Asistență 
Medicală Generală), testul va continua cu o probă orală, sub forma discuțiilor libere. Testul scris 
va avea un grad de dificultate mărit pentru programele la care în planul de învățământ se 
specifică forma de examinare Examen (ex: specializarea Tehnică Dentară).

-Materia de studiat: anumiți itemi din cursul în format electronic, alături de notițele luate 
în timpul desfășurării cursurilor; studenții vor fi anunțați în momentul în care cursul va fi postat, 
pe site-ul personal al cadrului didactic, în principiu, la adresa web 
https://danielsterbuleac.com/medical-informatics-biostatistics/. De asemenea, se va comunica 
exact pentru fiecare specializare itemii din curs care trebuie însușiți.

-La această disciplină există, la cererea studenților, posibilitatea de a susține un examen 
parțial, în timpul cursului din săptămâna a șaptea sau a opta. Acesta va conține itemi din materia 
studiată până în acel moment și va reprezenta 50% din nota la examen. Participarea la acest test 
nu este obligatorie. Studenții care participă vor primi examen din restul de materie în sesiune, iar 
cei care nu participă vor avea examen din toată materia. Nu se poate solicita anularea notei de la 
examenul parțial. Studenții care doresc mărirea notei și cei care vor avea restanță, în sesiunea de 
măriri/restanțe vor da mărire/restanța din toată materia. Posibilitatea examenului parțial revine 
exclusiv atunci când forma de examinare este de tip Examen (ex: specializarea Tehnică Dentară).

*Alți factori

-Studenții remarcabili prin activitatea și implicarea activă la laborator și/sau curs vor 
primi bonificații pe merit la acea componentă a notei la care au demonstrat interes și implicare
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