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,, APROB’’
Decanul facultăţii Medicină Generală I a
Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu’’
d. ş.m., conferenţiar universitar
__________________Gh. Plăcintă
Cerinţele pentru examenul
de limbă franceză
Facultăţile de Medicină Generală şi Sănătate Publică
anul I
anul universitar 2018 – 2019
La finele anului I, studenţii facultăţilor de Medicină Generală şi Sănătate Publică susţin examen la
limba franceză. Se evaluează competența de exprimare orală și înțelegerea unui text/subiect de
specialitate.
Structura biletului de examen.
1. Articol de specialitate (lectura, înţelegerea conţinutului textului de specialitate,
prezentarea conținutului, răspunsul la întrebări).
2. Subiect de creativitate (exprimarea opiniei și argumentarea unui subiect de actualitate, citat,
afirmație polemică).
3. Conversație la un subiect din programul de studii.
Temele de conversație.
1. Notre Université de Médecine.
2. Corps humain. Squelette.
3. Chez le médecin (définir les étapes de la consultation médicale et les types d'examens
médicaux).
4. Vitamines.
5. Vaccins et vaccinations.
6. Maladies du système respiratoire. Grippe et pneumonie.
7. Enseignement médical en France.
8. Service médical en France.
9. Greffes et transplantations (Soins donnés aux malades dans un hôpital – pilote...).
10. Traitement dans une station balnéoclimatique.
11. SAMU de Paris.
12. Serment d'Hippocrate et la déontologie médicale.
13. Pasteur, un Homme, une Œuvre.
14. L’offensive contre le cancer se poursuit.
15. Maladies du cœur.
16. Préparation du chirurgien à l'opération. (Le jeune médecin Rogozov s'est opéré lui – même
de l'appendicite. Miracle de la science de la naissance siamoise).
Şef catedră
Catedra de limbi moderne
Dr. șt. ped., lect.sup.
Daniela Eşanu-Dumnazev
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,,APROB’’
Decanul facultăţii de Farmacie a
Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu’’
doctor în farmacie, conferenţiar universitar
________________________N. Ciobanu
Cerinţele pentru examenul
de limbă franceză
Facultatea de Farmacie anul II
anul universitar 2018 – 2019
La finele anului II, studenţii facultăţii de Farmacie, susţin examenul de limba franceză de
speciqlitqte. Se evaluează competența de exprimare orală şi înțelegerea unui text de specialitate.
Structura biletului de examen.
1. Articol de specialitate (lectura, înţelegerea conţinutului textului de specialitate,
prezentarea conţinutului, răspunsul la întrebări).
2. Subiect de creativitate (exprimarea opiniei şi argumentarea unui subiect de actualitate, citat,
afirmaţie polemică).
3. Conversație la un subiect din programul de studii.
din programul de studii.
Temele de conversaţie.
1. Formation des pharmaciens en Moldova.
2. Etudes pharmaceutiques en France.
3. Exercice de la pharmacie.
4. Pharmacien – une mission de sécurité sanitaire.
5. Emblèmes officiels de la pharmacie française.
6. Pharmacologie – une science pluridisciplinaire.
7. Serment des pharmaciens en France.
8. Oligo-éléments et minéraux.
9. Effets indésirables des médicaments.
10. Définition du placebo.
11. Vertus médicinales de l'Adonis du printemps.
12. Chardon-Marie – plante des hépatiques.
Şef catedră
Catedra de limbi moderne
Dr. șt. ped., lect.sup.
Daniela Eşanu-Dumnazev
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Decanul facultăţii Stomatologie a
Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu’’
dr. habilitat, profesor universitar
____________________________S. Ciobanu
Cerinţele pentru examenul
de limbă franceză
Facultatea de Stomatologie anul I
anul universitar 2018 – 2019
Structura biletului de examen.
1. Articol de specialitate (lectura, înţelegerea conţinutului textului de specialitate,
prezentarea conţinutului, răspunsul la întrebări).
2. Subiect de creativitate (exprimarea opiniei şi argumentarea unui subiect de actualitate, citat,
afirmaţie polemică).
3. Conversație la un subiect din programul de studii.
Temele de conversaţie.
1. Notre Université de Médecine. Histoire de la Faculté de Stomatologie.
2. Études dentaires en France.
3. Naissance de la médecine dentaire scientifique en France. Le rôle décisif de Pierre
Fauchard.
4. Structure des dents.
5. Une mauvaise position des dents se corrige.
6. Examen clinique en stomatologie.
7. Maladies parodontales (parodontite et parodontose).
8. Carie dentaire.
9. Dentisterie cosmétique.
10. Maladies professionnelles en stomatologie.
11. Calcul salivaire.
12. Les implants dentaires.
13. Chez le dentiste.
14. Serment d’Hippocrate. Déontologie médicale.
15. Grossesse et soins dentaires.
Şef catedră
Catedra de limbi moderne
Dr. șt. ped., lect.sup.
Daniela Eşanu-Dumnazev

