Regulament pentru Candidaţii la EDAIC Partea I sau Evaluarea în cursul rezidenţiatului (ITA)
EXAMINARE SCRISĂ
(1) Candidaţii trebuie să fie pregătiţi să intre în sala de examen, cu cartea de identitate sau paşaportul şi scrisoarea de
admitere la examen, cu 30 minute înainte de începerea fiecărui examen scris, dacă nu cumva primesc alte indicaţii din
partea Comisiei de Examen. Candidaţilor care sosesc târziu nu li se va permite intrarea în sala de examen. Acest lucru
înseamnă că ei vor pierde în mod automat posibilitatea de a participa la examen şi, prin urmare, nu vor putea absolvi
EDAIC Partea I.
(2) Candidaţii trebuie să lase toate obiectele personale în partea din spate a sălii de examen. Acestea vor fi înapoiate la
sfârşitul fiecărei probe de examen. Specificăm în mod expres faptul că niciun fel de cărţi, lucrări sau orice altă formă de
literatură medicală nu este acceptată în sala de examen. Telefoanele mobile, camerele-video, computerele, tabletele,
ceasurile tip smart-watches, stickurile USB sau orice alt tip de dispozitiv electronic care ar permite accesul la internet nu
sunt permise în sala de examen. Candidaţii trebuie să utilizeze creionul oferit de către ESAIC şi nu au voie să utilizeze nici
un alt tip de creion, pix sau stilou pe durata examenului.
(3) Candidaţii pot scrie note doar în broşurile de examen (care este folosită drept ciornă). Nicio altă foaie de hârtie nu este
permisă în timpul examenului.
(4) Comunicarea între candidaţi este strict interzisă şi poate duce la expulzarea din sala de examen. ESAIC realizează
teste de similaritate între rezultatele candidaților pentru a identifica orice formă de cooperare între candidați.
(5) Candidaţii trebuie să completeze foile de răspuns așa cum este explicat în detaliu în instrucţiunile tipărite în broşurile
de examen şi pe site-ul ESAIC. Candidaţii trebuie să fie conştienţi de faptul că foile de răspuns pot fi respinse de către
sistemul computerizat de marcare în cazul în care aceste instrucțiuni nu sunt respectate.
(6) Fiecare probă a examenului (testul A şi testul B) trebuie terminată iar foaia de răspuns completată în 120 minute.
Candidatii trebuie sa înapoieze foaia cu răspunsurile în momentul terminării examenului. În cazul în care nu înapoiază
foaia de examen, organizatorii vor anunța Comitetul de Examinare al ESAIC iar întreg examenul va fi invalidat. Candidaţii
dislexici sau cei cu sindrom de stres post-traumatic vor avea la dispoziţie 15 minute adiţionale pentru fiecare probă în
scopul de a putea completa foile de răspuns în cazul în care vor trimite în avans o scrisoare medicală care conţine
diagnosticul de boală, semnată de către un psiholog la adresa exam@esaic.org în intervalul de maximum 1 lună după
terminarea înscrierilor pentru examen.
(7) Broşurile de examen şi foile de răspuns nu pot fi scose din sala de examen. Drepturile de autor privitoare la întrebări
aparţin ESAIC. Întrebările de examen nu pot fi copiate sub nicio forma (fotografii, transcripție, fotocopiere, înregistrare etc).
Orice forma de copiere reprezintă o încălcare grava a regulamentului ESAIC. Candidatul va fi exmatriculat din examen
fără posibilitatea de a se reînscrie la alta examinare EDAIC în următorii doi ani. De asemenea, ESAIC își rezerva dreptul
de a acționa în instanța candidații care încalcă această regulă pentru încălcarea drepturilor de autor.
(8) Fumatul în sala de examen este interzis.
(9) Candidaţii pot părăsi sala de examen, în linişte, înainte de sfârşitul timpului alocat numai după ce au primit aprobarea
din partea supraveghetorilor.
(10) Candidaţii trebuie sa cunoască faptul că nota de trecere pentru ambele teste Partea I EDAIC (testul A şi testul B) este
stabilită de către Comitetul de Examinare al ESAIC în fiecare an, atât pe baza standardului de examinare cât şi pe baza
performanţei candidaţilor de a răspunde la întrebările de referinţă. Nota de trecere la examen, agreată de către Comitetul
de Examinare al ESAIC, este definitivă. Prin urmare, contestațiile candidaţilor respinşi la oricare dintre cele 2 teste scrise,
sunt analizate de la caz la caz, şi sunt luate în considerare doar în cazul în care a existat o problemă în desfăşurarea
examenului sau au existat nereguli procedurale.

Conduita nepotrivită sau încălcarea regulilor (1) - (10),
în timpul examenului pot duce la exmatricularea imediata a candidatului si aplicarea sanctiunilor
conform mentiunilor anterioare.
mentiunilor anterioare.
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