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REFERAT 

asupra Raportului Rectorului  

Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, 

 

Comisia pentru dezvoltare academică a Senatului Universității de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, în baza Legii nr.1/2011 şi a art. 60, alin. s) din 

Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, având 

următorul conținut „Senatul universitar validează raportul anual al Rectorului 

UMFVBT, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate”, a 

analizat Raportul Rectorului, elaborat de către Prof.univ.dr. Octavian Creţu, rectorul 

Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara şi a constatat 

următoarele: 

1) Raportul Rectorului întocmit anual respectă prevederile aliniatului (2) din Legea 

Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, respectiv a art. 60, alin. s) din Carta Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 
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2) Comisia pentru dezvoltare academică a Senatului Universității de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, a analizat următoarele capitole din Raportul 

Rectorului: 

- SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL 

UNIVERSITĂŢII 

- DEZVOLTARE 

şi a constatat următoarele: 

- A fost respectat cadrul legislativ privind asigurarea calității prevăzut de 

reglementările legale în vigoare; 

- Structurile interne cu responsabilități în domeniul asigurării calității au acționat 

conform misiunii asumate de a sprijini managementul universității în realizarea 

politicii şi standardelor de calitate în educație şi cercetare prin:  

- elaborarea de proceduri de lucru şi de control;  

- coordonarea proceselor de evaluare (instituțională, evaluarea 

programelor de studii, evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 

evaluarea cadrelor didactice conform Legii educației naționale);  

- coordonarea proceselor de audit intern de calitate;  

- gestiunea bazei de date referitoare la calitatea serviciilor 

educaționale; diseminarea informațiilor şi crearea culturii calității în 

universitate. 

- S-a realizat o cooperare inter-instituţională naţională a UMFVBT cu alte 

universităţi cu profil medico-farmaceutic din ţară, Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara semnând ALIANŢA UNIVERSITARĂ 

G6-UMF. 

- S-a realizat o cooperare inter-instituţională locală între universităţile publice din 

Timişoara, cooperare concretizată prin înfiinţarea ALIANŢEI TIMIŞOARA 

UNIVERSITARĂ (ATU). 

- S-au realizat acorduri de parteneriat şi cu alte instituţii, ceea ce a condus la 

dezvoltare academică a universităţii noastre. 
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Comisia pentru dezvoltare academică a Senatului Universității de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara propune validarea Raportului anual al 

Rectorului – 2020, privind starea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara, 16.04.2020. 

 

Preşedintele comisiei, 

Prof.univ.dr. Adriana-Violeta LEDEȚI 

 

 

 


