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I. DISPOZIŢII GENERALE
1. La examenul de Stat de absolvire la specialitatea „Stomatologie” sunt admişi
studenţii care au îndeplinit în întregime planul şi programele de studii şi au
susţinut toate colocviile şi examenele prevăzute de acest plan.
2. Examenul de Stat de absolvire la specialitatea „Stomatologie” se petrece sub
forma de examen complex interdisciplinar, care cuprinde direcţiile principale de
activitate profesională în domeniul stomatologiei terapeutică, pediatrică,
ortopedică şi chirurgie orală şi maxilo-facială.
3. Examenul de Stat de absolvire se petrece în trei etape şi cuprinde:
I
- susţinera Tezei de diplomă, coeficientul 0,3;
II - susţinerea probei test-control, coeficientul 0,3;
III - examenul complex oral pe specialitate, coeficientul 0,4.
4. Ordinea petrecerii examenului de Stat de absolvire, termenele şi durata
desfăşurării sunt stabilite prin Ordinul Rectorului Universităţii.
5. Programul şi modul de desfăşurare a examenului de Stat sunt aduse la
cunoştinţa studenţilor nu mai tîrziu decât 6 luni înainte de începerea lui.
6. Rezultatele fiecărei etape a examenuliui de Stat sunt anunţate în ziua
desfăşurării, după întocmirea în ordinea stabilită a proceselor verbale a Comisiei
de Stat de examinare.
7. Studentul care nu a promovat una din etapele examenului de Stat nu estre admis
la următoarea etapă.
8. Fiecare etapă a examenului de absolvire este apreciată cu notă, care este
confirmată în procesele verbale ale Comisiei de Stat de examinare.
9. Absolventul care nu a susţinut examenul de Stat de absolvire în termenii stabiliţi
este exmatriculat din Universitate cu eliberarea certificatului academic.
Susţinerea repetată a examenului de Stat se permite prin decizia Comisiei de
Stat de examinare peste un an de zile.
II. COMPONENŢA COMISIEI DE STAT DE EXAMINARE, FUNCŢIILE EI ŞI
MODUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII
1. Examenul de Stat de absolvire este susţinut în faţa Comisiei de Stat de
examinare pe specialitate, preşedintele căreia este numit prin Ordinul
Ministrului Sănătăţii, iar componenţa Comisiei este aprobată prin Ordinul
Rectorului Universităţii la prezentarea decanatului facultăţii cu 6 luni înainte de
începerea examenului de Stat de absolvire. Comisia este formată din cadre
didactice cu experienţa, cât şi din specialişti - stomatologi practicieni.
2. Comisia de Stat de examinare asigură:
 aprecierea complexă a nivelului de cunoştinţe a absolventului şi a pregătirii
practice in conformitate cu standardul educaţional al stomatologului;
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 luarea deciziei despre atribuirea calificării de medic-stomatolog conform
rezultatelor examenului de Stat de absolvire şi eliberarea absolventului a
diplomei corespunzătoare de studii superioare;
 elaborarea recomandărilor în vederea perfecţionării calităţii de instruire a
specialiştilor în baza analizei profunde a rezultatelor atestării absolvenţilor.
3. În activitatea sa Comisia de Stat de examinare se conduce de prevederile
actualului Regulament şi standardului educaţionalal a stomatologului în ceia ce
priveşte cerinţele faţă de nivelul minim de pregătire profesională pe specialitate,
cât şi de actele normative aprobate de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Învăţământului.
4. Deciziile Comisiei de Stat de examinare despre atribuirea calificării la
specialitate şi eliberarea diplomei de studii superioare conform rezultatelor
examenelor sunt luate la şedinţele acesteia prin majoritatea voturilor membrilor
comisiei, cu participarea a nu mai puţin de 2/3 din numărul membrilor prezenţi
la şedinţă, în caz de egalitate a voturilor, votul Preşedintelui Comisiei de Stat de
examinare este decisiv.
5. Procesele verbale ale Comisiei de Stat de examinare se păstrează în arhiva
universităţii. Darea de seamă despre lucrul comisiei de Stat de examinare cu
recomandările respective despre perfecţionarea calităţii de pregătire
profesională a specialiştilor, este ascultată anual la şedinţa consiliului facultăţii.
III. PARTEA SPECIALĂ
DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE STAT
I etapă - Susţinerea TEZEI de diplomă (cunoştinţele studenţilor se apreciază cu
note de la 1 la 10 (nota minimă de susţinere este 5) înmulţit la coeficientul 0,3)
Modalitatea de îndeplinire , întocmire şi susţinere a lucrării de diplomă se stabileşte
conform “Recomandărilor metodice la îndeplinirea şi prezentarea tezelor pentru
obţinerea diplomei la specialitatea “Stomatolgie“, examinată şi confirmată la şedinţa
comisiei metodice a disciplinelor Stomatologice (proces verbal nr. din) (anexa 1).
Studentul are dreptul să-şi selecteze tema lucrării de diplomă, catedra şi
conducătorul. Conducători ai lucrărilor de diplomă pot fi atât cadrele didactice, cât şi
doctoranzi sau secundari clinici ai catedrelor de profil stomatologic, iar în calitate de
consultanţi - colaboratori ştiinţifici ai instituţiilor unde se realizează o parte din
cercetări prevăzute în planul lucrării de diplomă.
Pentru îndeplinirea tezei de diplomă toţi studenţii sunt repartizaţi uniform la 5
catedre de profil:

Stomatologia Terapeutică;

Stomatologia Ortopedică, Chirurgie OMF şi implantologie orală;

Chirurgia OMF;

Chirurgia OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie;

Propedeutica stomatologică şi implantologie dentară.
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Pregtirea şi susţinerea tezelor de diplomă este obligator pentru toţi studenţiiabsolvenţi.
Tematica tezelor de diplomă este discutată şi aprobată, la prezentarea catedrelor, în
comisia metodică de profil stomatologic, apoi la şedinţa consiliului facultăţii la
începutul semestrului IX.
In marea lor majoritate tezele de diplomă prevăd cercetări clinice.
Etapele realizării tezei de diplomă sunt următoarele:

selectarea temei; aprecierea scopului şi sarcinilor lucrării;

selectarea literaturii la tema dată, alcătuirea listei surselor bibliografice în
baza literaturii de specialitate, inclusiv de peste hotare;

sinteza analitică a literaturii;

cercetări experimentale;

evaluarea rezultatelor cercetărilor; formularea concluziilor şi a propunerilor
în baza cercetărilor experimentale;

întocmirea şi prezentarea tezei; pregătirea raportului pentru susţinerea tezei
şi a materialelor ilustrative;

discutarea tezelor de diplomă la catedra respectivă şi recomandarea ei
pentru susţinere la Comisia examenelor de Stat;

susţinerea propriu-zisă a tezei de diplomă.
Pentru oformarea şi finisarea tezei de diplomă, conform planului de studii, se
prevede durata modulului la disciplina respectivă în semestrul X.
Lucrarea va fi prezentată la secretarul comisiei de stat de examinare nu mai târziu
decât cu 10 zile înainte de data susţinerii.
Susţinerea lucrării de diplomă are loc public în faţa comisiei de Stat de examinare.
Rezultatele susţinerii sunt anunţate în aceeaşi zi după întocmirea proceselor verbale în
modul stabilit.
II etapă - proba test-control (cunoştinţele studenţilor se apreciază cu note de la 1 la
10( nota minimă de susţinere este 5) înmulţit la coeficientul 0,3)
Proba test-control în scris este susţinută în faţa comisiei de Stat aprobată prin
ordinul Ministrului Sănătăţii. Fiecare absolvent primeşte caietul cu 100 teste de la toate
4 discipline de profil stomatologic (stomatologia terapeutică, pediatrică, ortopedică şi
chirurgia OMF). Timp de 100 minute răspunde la ele. Cu ajutorul grilei se apreciază
răspunsul conform algoritmului de corectare prin metoda de verificare – test editor.
III etapă - examen complex oral pe specialitate (cunoştinţele studenţilor se
apreciază cu note de la 1 la 10( nota minimă de susţinere este 5) înmulţit la coeficientul
0,4)
La etapa III - examenul complex oral la specialitate - sunt admişi studenţii care au
promovat primele 3 etape; obiectivul etapei a patra îl constituie afecţiunea. Pentru
aceasta studenţilor li se va prezenta la începutul anului de studii o listă din 100 - 120
afecţiuni cu denumirea comună internaţională şi include în planurile şi programele de
studii, cât şi algoritmul de răspuns la examenul de Stat complex.
5

Rezultatele sunt fixate în procesul verbal al comisiei de Stat de examinare.
In baza rezultatelor examenului de Stat, la toate patru etape comisia de Stat de
examinare primeşte decizia despre atribuirea calificării de medic-stomatolog şi
eliberarea diplomei de studii superioare confirmată prin Ordinul Rectorului
Universităţii.
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Anexa 1
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemitanu”

RECOMANDARI METODICE
la îndeplinirea şi prezentarea tezelor pentru obţinerea
diplomei la specialitatea “Stomatologie”

Chişinău
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I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Conform planului de studii fiecare absolvent al facultăţii de stomatologie
susţine teza de diplomă pentru obţinerea diplomei la specialitatea
“Stomatologie”.
1.2 Tezele de diplomă se execută la catedrele de profil ale Facultăţii de
Stomatologie: Stomatologia Terapeutică, Stomatologia Ortopedică,
Chirurgie OMF şi implantologie orală, Chirurgia OMF, Chirurgia OMF
pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, Propedeutica stomatologică şi
implantologie dentară.
1.3 Temele tezelor de diplomă sunt propuse de catedrele de profil, se discută şi
se recomandă pentru confirmare la consiliul facultăţii de stomatologie.
1.4 Temele tezelor pot fi de asemenea complexe şi executate la 2 sau mai multe
catedre de profil sau în cooperare cu alte catedre din cadrul USMF “Nicolae
Testemiţanu”
1.5 Conducătorii ai tezelor de diplomă sunt propuşi de catedra de profil (de bază)
şi confirmaţi la Consiliul facultăţii de stomatologie.
1.6 Tezele de diplomă pot avea atât caracter clinic, experimental cât şi teoretic.
II. SCOPUL ÎNDEPLINIRII TEZELOR DE DIPLOMĂ
• dezvoltarea de mai departe a deprinderilor practice pentru activitatea de creaţie
şi contribuţie la însuşirea metodelor de cercetări ştiinţifice în domeniul
stomatologiei;
• sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice la specialitate, folosirea
acestor cunoştinţe pentru rezolvarea problemelor concrete ştiinţifice, diagnostice,
tratament şi profilactice ale afecţiunilor stomatologice;
• permite aprecierea capacităţilor şi gradului de pregătire al absolventului pentru
activitatea profesională individuală postuniversitară.
III. CERINŢELE ÎNAINTATE FAŢA DE TEZELE DE DIPLOMĂ
3.1. Teza de diplomă se scrie în conformitate cu cerinţele înaintate faţă de tezele
ştiinţifice şi trebuie să reflecte gradul de pregătire al absolventului nu numai la
tema abordată, dar şi capabilitatea de reflectare în scris a cunoştinţelor şi
concluziilor proprii.
3.2. Teza trebuie să fie scrisă în volum de 30-50 pagini (fără anexe).
3.3. Textul se scrie la maşina de scris sau la calculator pe foi format A-4 şi
amplasat pe pagină cu 2 intervale între rânduri, câmpul din stânga de 30 mm şi
din dreapta de 20 mm, de sus -25 mm şi 20 mm - de jos, cifru 14. Nu se admite
tipărirea textului pe versoul paginii.
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3.4. Denumirea capitolelor se scrie cu majuscule şi se numerotează cu cifre romane
(I,II). Subcapitolele se scriu cu minuscule şi se numerotează cu cifre arabe 1.1;
2.2 etc.)
3.5. Denumirea tabelelor se scrie la mijlocul paginii începând cu majusculă fără a
pune punct la spaţiul textului denumirii. In partea din dreapta deasupra
denumirii tabelului se scrie cuvântul (“Tabelul 2.10”) urmând numeraţia
capitolului şi numărul de ordine tabelului din textul capitolului corespunzător.
3.6. Teza poate fi ilustrată cu scheme, desene, fotografii, grafice, diagrame etc.
Denumirea lor se scrie sub ilustraţie şi se începe cu cuvântul “Fig. (“Fig.2.1.”),
urmând numeraţia figurii alcătuită din numărul capitolului şi numărul de ordine
a figurii din textul aceluiaşi capitol.
3.7. Fiecare capitol, cât şi introducerea, lista bibliografică, anexa se încep pe o
pagină nouă. Paginile sunt numerotate în partea de sus la mijloc, în referinţa
literaturii se fac trimiteri la sursa bibliografică pentru fiecare text, la sfârşit
indicându-se în paranteze dreptunghiulare numărul corespunzător [2,5, 10, 32].
3.8. Foaia de titlu se scrie conform anexei 1.
3.9. Concluziile se scriu la sfârşitul tezei de diplomă.
3.10. Bibliografia se indică la sfârşitul tezei în ordine alfabetică la început cu
caractere latine, apoi chirilice în ordinea alfabetică corespunzătoare, respectând
regulile de scriere a surselor bibliografice (vezi anexa 2)
IV. STRUCTURA TEZEI DE DIPLOMĂ
Structura tezei de diplomă depinde de caracterul temei şi de conţinutul lucrării,
însă sunt un şir de elemente structurale generale:
• cuprins;
• introducere (actualitatea temei, scopul şi obiectivele);
• analiza bibliografică a temei (reviu literar);
• obiecte şi metode de cercetare;
• partea personală, experimentală, clinică şi teoretică;
• concluzii generale;
• bibliografie (nu mai mult de 30 surse);
• anexe (la necesitate).
In cuprins se includ toate componentele tezei. Denumirile capitolelor şi
subcapitolelor trebuie să corespundă exact celor din text. în dreptul fiecărui component
din cuprins se scrie cu cifre arabe numărul paginii.
In introducere este necesar de:
• argumentat actualitatea temei;
• apreciat scopul cercetării;
• descris pe scurt obiectele şi metodele de cercetare;
• descris concluzia rezultată din analiza bibliografică a temei;
• indicat în baza căror materiale a fost executată teza;
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• descris rezultatele aşteptate în urma cercetărilor efectuate.
Volumul introducerii nu trebuie să depăşească 5 pagini. In “analiza bibliografică a
temei” se sistematizează şi se analizează momentele principale ale temei de cercetat.
Se argumentează tema. Se indică realizările şi problemele nerezolvate la temă.
Volumul nu trebuie să depăşească 10 pagini.
La capitolul “obiecte şi metode de analiză” se descriu obiectele luate pentru
cercetare şi se argumentează principiul de selectare a lor. Se descriu metodele folosite
în cercetare. Volumul nu trebuie să depăşească 5 pagini.
În “partea personală” se descriu rezultatele obţinute şi discuţia lor, prelucrarea
statistică a datelor. Rezultatele se scriu în tabele şi se ilustrează cu desene, grafice,
fotografii etc.
Teza de diplomă se finisează cu concluzii şi propuneri pentru implimentare în
practică stomatologică. Concluziile trebuie să redee rezultatele principale ale cercetării,
în ele se indică cum a fost realizat scopul tezei.
In “anexe” pot fi alăturate diferite materiale ( scheme de tratament, proiecte de
documente – fişe de observaţii, anchete, etc., elaborate, ce completează teza de
diplomă).
V. APRECIEREA TEZEI DE DIPLOMĂ
Teza de diplomă după dactilografiere se copertează şi un exemplar se prezintă în
Comisia de Stat de examinare însoţită de o referinţă a specialiştilor în domeniul
împreună cu extrasul din procesul verbal al şedinţei catedrei de profil unde a fost
pregătită teza de diplomă. În faţa Comisiei de Stat de examinare se ţine un raport de 10
minute în care absolventul prezintă rezultatele principale ale cercetărilor însoţite de
demonstrare sub formă de folii transparente, diapozitive, prezentare Power Point etc.
Teza şi raportul sunt apreciate după sistemul de 10 puncte şi următoarele cerinţe:
1. Corespunderea temei conţinutului: actualitatea, scop obiective
2. Expunerea materialului
3. Prezenţa reviului literar şi numărul de surse studiate pentru teză
4. Menţinerea timpului de expunere
5. Rezultatele cercetării sunt bazate pe:
6. Analiză literară
7. Datele clinice personale
8. Tehnologii moderne
9. Inovaţii (autor, coautor)
10.Invenţii (autor, coautor)
11.Rezultatele cercetării sunt susţinute de:
12.Fotografii (alb-negru, color)
13.Diapozitive (alb-negru, color)
14.Tabele
15.Scheme
16.Diagrame
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17.Fantoame
18.Demonstraţii a modelelor; a tehnicilor; etc.
19.Numărul de concluzii şi corespunderea lor obiectivelor cercetării
20.Însemnătatea teoretică şi practică a tezei
21.Recomandări practice
22.Menţinerea cerinţelor faţă de volumul tezei
23.Total
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Foaia de titlu a tezei de diplomă
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemitanu”

Facultatea Stomatologie
Catedra _________________________________

TEZA DE DIPLOMA
(se scrie cu majuscule)
Numele şi prenumele
studentului _________________________
anul V, grupa nr._________________

Numele şi prenumele
conducătorului(lor) ştiinţific(ici),
funcţia, gradul ştiinţific
____________________________________

Chişinău, anul
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Anexa1
ALGORITMUL
de răspuns la examenul de stat complex
pentru studenţii anului V Facultatea Stomatologie
1. Denumirea afecţiunei, clasificarea, diagnoza.
2. Etiogenia.
3. Patogenia.
4. Clinica.
5. Diagnostica (radiografica morfologică)
6. Diagnostica diferenţiată.
7. Tratam entdeurgenţa.
8. Tratament conservativ.
9. Tratament chirurgiacal.
10. Tratament complex.
11. Profilaxia.
Notă: Specificarea răspunsurilor la compartimentele respective vor fi suplimentar
explicate la catedrele de profil.
Proba oral constituie câte 60 întrebări de la stomatologia terapeutică, pediatrică cu
profilaxia afecţiunilor orale, stomatologie ortopedică şi chirurgia orală şi maxilofacială. Biletul conţine 4 întrbări complexe care sunt alcătuite în aşa mod, ca să trateze
înţelegerea practică, tratamentul bazat pe dovezi, deprinderi analitice, la fel ca şi
lucrările curente şi clasice din literatură.
Toate întrebările se apreciază reeşind din 10 puncte x la coeficientul 0,3.
Nota finală constă din suma punctelor acumulate la proba practică, teza de
diplomă, test control, examenul complex oral.
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