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Cod Regulament: UMFVBT- MET/PD/DSGU/46/2021 

                                                                                  Anexă la H.S. nr. 137/8890/28.04.2021 

Aprobat prin HCA nr. 11/8466/20.04.2021 
.  
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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT), prin 

misiunea asumată și în concordanță cu obiectivele stabilite în Planul Strategic de Dezvoltare 

Instituțională acordă o atenție deosebită creșterii permanente a calității procesului educațional.  

Art. 2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara își propune să realizeze 

evaluări periodice a pregătirii profesionale a studenților în vederea popularizării studenților cu 

performanțele excepționale la învățătură, a stimulării tuturor studenților în obținerea unor rezultate 

din ce în ce mai bune, precum și sprijinirea studenților cu dificultăți de învățare și probleme sociale. 

Art. 3. Prezenta metodologie se completează cu prevederile următoarelor reglementări: 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor 

universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021; 

- Regulamentul privind cuantumul taxelor de  școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

- Regulament de cămin privind organizarea și funcționarea cazărilor la Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

- Regulamentul de acordare a burselor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara; 

- Hotărârea Senatului nr. 98/12188/16.09.2020. 

                                                     

 

CAPITOLUL II. STIMULAREA STUDENȚILOR CU REZULTATE 

PROFESIONALE EXCEPȚIONALE 

Art. 4. Aprecierea cunoștințelor studenților se face cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare 

fiind 5. Evaluarea constă în examinarea cunoștințelor teoretice și, după caz, a celor practice. 

Art. 5. Pregătirea profesională a studenților este periodic evaluată cu ocazia sesiunilor de examene și 

colocvii. Studenți cu rezultate foarte bune sunt considerați cei cu media ponderată peste 9.00.  

Art. 6.  (1) Modalitățile de stimulare a studenților cu rezultate excepționale sunt aduse la cunoștința 

studenților prin afișare pe site-ul universității www.umft.ro, respectiv prin intermediul 

reprezentanților studenților din consiliile facultăților.  

(2) Aceste metode constau în:  

- popularizarea/recompensarea/încurajarea permanentă a studenților cu rezultate excepționale prin 

acordarea burselor de excelență anuale la Zilele Universității. Acordarea burselor de excelență se 

face la propunerea consiliilor facultăților și se aprobă de Consiliul de  Administrație al universității. 

- favorizarea studenților cu rezultate excepționale în selectarea lor pentru burse Erasmus; 

- stimularea participării studenților la diferitele cercuri/reuniuni științifice; 

http://www.umft.ro/
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- sprijin științific și logistic (inclusiv cu posibilități de finanțare materială) la participarea la reuniuni 

naționale și internaționale;  

- afilierea studenților (la cerere) cu rezultate excepționale în calitate de tineri cercetători în cadrul 

centrelor UMFVBT; 

- priorități în acordarea biletelor în taberele studențești; 

- priorități în alocarea locurilor de cazare la cămine. 

 

 

CAPITOLUL III. SPRIJINIREA STUDENȚILOR CU DIFICULTĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE ȘI PROBLEME SOCIALE 

Art. 7. Cu ocazia evaluărilor periodice a rezultatelor profesionale UMFVBT acordă o atenție sporită 

și în detectarea studenților cu rezultate slabe și identificarea cauzelor care au favorizat apariția 

acestor situații.  

Art. 8. Studenți cu rezultate profesionale slabe sunt considerați cei cu media ponderată sub 6.00.  

Art. 9. Decanii/tutorii de an vor monitoriza toate aceste situații și vor transmite o situație decanatelor 

după încheierea fiecărei sesiuni de examene. 

Art. 10. Decanatele stabilesc metodologia de monitorizare a studenților cu rezultate slabe în vederea 

acordării unui sprijin logistic și educațional pentru creșterea performanțelor profesionale.  

Art. 11. În acest sens facultățile sprijină dialogul individual cu studentul în vederea identificării 

problemelor care au dus la obținerea rezultatelor slabe.  

Art. 12. În funcție de cauzele care au favorizat rezultatele slabe și/sau dificultățile de învățare se vor 

întreprinde acțiuni în vederea eliminării acestora. 

Art. 13. Decanatele facultăților, prin comunicare permanentă cu decanii/tutorii de an și șefii de 

disciplină monitorizează în permanență prezența studenților la procesul de învățământ. 

Art. 14. În cazul în care rezultatele slabe se datorează lipsei de înțelegere a problematicii specifice 

unor discipline, șeful disciplinei numește cadrele didactice care să asigure suportul educațional al 

studenților în cadrul orelor de consultații la disciplina respectivă, inclusiv on-line, program care 

poate fi prelungit în funcție de cerințele individuale ale fiecărui student, scopul final fiind 

îmbunătățirea rezultatelor profesionale și alinierea pregătirii profesionale a studentului cu ceilalți 

studenți. 

Art. 15. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UMFVBT va sprijini logistic şi 

educațional acțiunile întreprinse de discipline pentru sprijinirea studenților cu rezultate slabe.  

Art. 16. Pentru studenții cu probleme sociale s-au adoptat și implementat măsuri în vederea 

susținerii continuării procesului educațional de către aceștia, după cum urmează: 

a) Studenții orfani de ambii părinți beneficiază de următoarele reduceri și gratuități: 

 reducere de 75% la toate taxele prevăzute în Regulamentul privind cuantumul taxelor de  

școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara;  
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 cazare gratuită în căminele UMFVBT; 

 asigurarea gratuită a mesei de prânz de către UMFVBT la una din cantinele studențești din 

cadru Asociației Timișoara Universitară (ATU).  

b) Studenții orfani de un părinte beneficiază de următoarele reduceri și gratuități: 

 reducere de 50% la toate taxele prevăzute în Regulamentul privind cuantumul taxelor de  

școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara; 

 cazare gratuită în căminele UMFVBT; 

 asigurarea gratuită a mesei de prânz de către UMFVBT la una din cantinele studențești din 

cadru Asociației Timișoara Universitară (ATU).”  

  

Art. 17. Studenții cu probleme sociale beneficiază pe parcursul anului universitar de burse de ajutor 

social ocazional. 

 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 18. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a aprobat 

prezentul regulament în ședința din 28.04.2021, dată la care intră în vigoare.  

 

 

 

 

 

                                                                           RECTOR, 

 

 

                                                   Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu  

 

    
 

 

 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 
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