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 PRACTICA DIDACTICĂ ANUL  III LA TEHNOLOGIA FARMACEUTICĂ 

EXTEMPORALĂ 

CATEDRA DE TEHNOLOGIE A MEDICAMENTELOR 

I. Cerințe generale referitor la organizarea petrecerii practicii didactice la 

Tehnologia farmaceutică extemporală 

 

1.1. Cu o lună înaintea petrecerii practicii toți studenții obligator trec control medical-

sanitar cu oformarea cărticelelor sanitare, care se prezintă farmacistului – 

diriginte. 

 Recomandările generale le petrece farmacistul –diriginte, în obligațiile 

căruia intră: 

1. Documentarea studenților cu activitatea farmaciei (regulile interne; tehnica securității; 

graficul de lucru; etc ) 

2. Întocmirea conform regulamentului a unei persoane, farmacist- responsabil la locul 

de lucru. 

 Recomandări responsabilului direct  pentru practica studentului. 

Farmacistul- responsabil organizează programa de petrecere a practicii în coordonanță cu 

coordonatorii USMF. În componența lui intră: 

1. Documentarea studenților cu activitatea locului concret de lucru (dispozitive; 

ocrotirea muncii). 

2. Realizează control total asupra lucrului productiv al studentului. 

3. Alegerea recepturii extemporale în conformitate cu programa de studiu. 

4. Controlul zilnic al agendei studentului. 

5. Oformează caracteristica studentului despre activitatea sa pe parcursul practicii. 

Studenții anului III, facultatea de Farmacie, catedra de tehnologie a medicamentelor petrec 

stagiu didactic după studierea și finisarea cursului la Tehnologie farmaceutică extemporală.  

Studenții anului V- (absolvenții) petrec stagiu practic de Stat  la Tehnologie farmaceutică 

extemporală  în semestrul IX-X. 

Practica la Tehnologie farmaceutică industrială se petrece pe baza următoarelor 

întreprinderi: FARMACO, Farmaprim, Eurofarmaco. 



Pentru evaluarea cunoștințelor studenților se prezintă următoarele acte: 

Agenda studentului – model (anexa Nr.1). În agendă studentul prezintă shema 

farmaciei, enumărând secțiile de producere concluzionând despre raționalitatea secției de 

producere a formelor farmaceutice extemporale; respectarea regimului sanitar în 

producere; se documentează cu aparatele și alte dispozitive prezente în farmacie. 

Deasemenea în agendă studentul întroduce prescripțiile medicale, conform cărora el a 

preparat individual sub ghidajul farmacistului responsabil forme farmaceutice.  

Rezultatele prezentate permit cadrului didactic să evalueze deprinderile practice în: 

calculul dozelor reeșind din vârsta pacientului; calcule; în tehnologie reeșind din 

proprietățile fizico-chimice a componentelor din prescripție; aprecierea calității 

produsului finit – model de îndeplinire a agendei. Zilnic studentul descrie două rețete. 

Agenda o semnează farmacistul responsabil și o vizează farmacistul –diriginte. 

 Evaluarea cunoștințelor și deprinderilor pracice ale studentului la finalul practicii 

includ:  

- Comunicarea orală; 

- Agenda; 

- Caracteristica; 

- Darea de seamă a studentului; 

 Rezultatele activității sale, concluziile despre importanța deprinderilor practice 

obținute studentul le reflectă în darea de seamă, unde la final el apreciază condițiile 

de petrecere a practicii. 

 

 În fiecare farmacie de student duce răspundere un farmacist. Profesorii catedrei 

responsabili de practică, în mod regulat comunică cu farmaciștii pentru a obține 

informații referitor la atitudinea și responsabilitatea studentului. 

 

 Evaluând cunoștințele practice ale studentului la finele practicii, profesorul ia în 

considerație nota farmacistului responsabil de student care este reflectată în 

caracteristică .Caracteristica trebuie să fie vizată și semnată de către farmacistul –

diriginte. Forma de evaluare (anul III) – colocvium nedeferenciat. Rezultatele 

evaluării se întroduc în SIMU. 

Unii studenți pe viitor efectuiază lucrări de licență în baza secțiilor de producere a formelor 

extemporale. Conform rezultatelor obținute se oformează postere, prezentări orale și 

rezumate la conferințe naționale și internaționale.  

 

 


