REFERAT
AL COMISIEI PENTRU PROBLEME SOCIAL ADMINISTRATIVE ŞI
STUDENŢEŞTI REFERITOR LA RAPORTUL RECTORULUI PRIVIND
STAREA UNIVERSITĂȚII, PE ANUL 2020
Conform art. 130 alin 2, al Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Rectorul universității prezintă
anual un raport public privind starea universității.
Conform art. 60, alin. s) din Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara : „ Senatul universitar validează raportul anual al Rectorului UMFVBT, în baza referatelor
realizate de comisiile sale de specialitate ”.
La realizarea prezentului Referat „Comisia pentru probleme social administrative şi studenţeşti”
a avut în vedere analiza „Raportului Rectorului privind starea universității, pe anul 2020”, întocmit de
către dl. prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, Rector al UMF „Victor Babeș ” din Timișoara.
Comisia subliniază cele mai importante aspecte menționate în Raport, în ceea ce privesc
problemele social –administrative și studențești.
Comisia pentru probleme social administrative şi studenţeşti, apreciză în mod deosebit eforturile
depuse de conducerea UMFBVT, în decursul anului 2020, în contextul pandemiei Covid 19, privitoare
la necesitatea comutării procesului educațional din maniera tradițională la un proces educațional la
distanță, în condiții de siguranță epidemiologică, utilizând instrumente on-line. Această tranziție a
impus o adaptare rapidă, vizându-se minimizarea impactului asupra calității procesului educațional.
Managementul universității a răspuns cu profesionalism și echilibru, preocupându-se de îmbunătățirea
permanentă a calității educaționale și implicit a tuturor aspectelor conexe cu aceasta: organizarea
activității didactice on-line, organizarea examinărilor din sesiuni, probelor aferente examenului de
licență, a susținerii doctoratelor și a abilitărilor la distanță, organizarea on-site în condiții
epidemiologice deosebite a două concursuri de o importanță majoră pentru viața Universității:
admiterea și rezidențiatul precum și pregătirea logisticii pentru campania de vaccinare a studenților și
a personalului Universității.
Raportul Rectorului subliniază importanța acordată activității didactice la nivelul UMFVBT, prin
elaborarea a unei Metodologii care are în vedere organizarea și desfășurarea procesului didactic online în cadrul UMF „Victor Babeș” Timișoara, începând cu data de 9 martie 2020.
Mai mult prin Decizia Rectorului au fost înființate în cadrul fiecarei Facultăți, Comisii de evaluare
a organizării și desfășurării procesului didactic on-line, care să gestioneze minuțios evaluarea
materialului pus la dispoziție on-line de către discipline precum și evaluarea activităților desfășurate
on-line prin videoconferințe, a feedbackului transmis de studenți prin e-mail, precum și a tuturor
activităților conexe desfășurate, inclusiv a celor legate de evaluarea examinărilor on-line.
Trecerea la forma de învățământ hibrid (on-line și on-site) care prevede desfășurarea cursurilor
exclusiv on-line și desfășurare stagiilor și a lucrărilor practice on-site a fost implementată în condiții
optime, atât în privința îmbunătățirii permanente a condițiilor de desfășurare a activităților
educaționale onsite și a adaptării lor la situația prezentă în vederea reducerii riscului de infecție, precum
și în privința dezvoltării echilibrate a resursei umane.

Având în vedere că nu s-au înregistrat sesizări din partea studenților sau a cadrelor didactice,
comisia apreciză ca fiind eficiente toate măsurile implementate de conducerea UMFVBT.
Comisia remarcă preocuparea universității prin cele 3 programe de studii ( Facultatea de Medicină,
Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie ), de a motiva studenții pentru perfecţionarea
profesională continuă pe parcursul întregii vieţi, fiind instruiţi şi atraşi să se perfecţioneze în toate
domeniile de cunoaştere medicală, în activităţi de cercetare încă din perioada studenţiei, precum şi să
aplice competenţele profesionale însuşite pe parcursul formării lor, atât pentru stimularea
performanţelor medicale, cât şi a celor ştiinţifice, aspecte confirmate de promovabilitatea examenului
de rezidențiat, care la nivelul anului 2020 indică o excelentă încadrare profesională a absolvenților
UMFVBT, respectiv : la programul de studii Medicină Generală din cadrul UMF „Victor Babeș” din
Timișoara, poziționarea pe cea de-a patra poziție din cele 14 instituții de la care au participat candidați
(o poziționare mai bună cu 2 locuri comparativ cu anul 2019), la programul de studiu Medicină Dentară
din cadrul UMFVBT poziționarea pe cea de-a șaptea poziție din cele 14 instituții de la care au participat
candidați, iar la programul de studiu Farmacie din cadrul UMFVBT poziționarea pe cea de-a cincea
poziție din cele 12 instituții de la care au participat candidați.
Comisia apreciză eforturile conducerii de a adopta în ritm rapid mijloace specifice educației la
distanță, în mediul on-line, exemplificând aici : Asigurarea accesului tuturor studenților și cadrelor
didactice la platforma de eLearning a Universității: moodle.umft.ro, achiziționarea unui sistem de
videoconferință dedicat procesului educațional, implementarea unei soluții de examinare la distanțăplatforma classmarker.com, adaptarea website-ului universității la cerințele tehnice actuale și la noua
strategie de identitate vizuală a UMFVBT, Asigurarea de conținut educațional on-line: s-a oferit în
perioada de lockdown acces tuturor studenților, cadrelor didactice, masteranzilor și doctoranzilor
UMFVBT la biblioteca virtuala Elsevier și la platforma de cursuri on-line Coursera.org. - Inițierea
unor proiecte educaționale inovatoare: Seara Cazurilor Clinice și Conferințele Antreprenoriale. Adoptarea unei soluții de semnătură electronică facilă, utilizată pentru semnarea documentelor la
distanță.
Este lăudabil faptul că un rol important în prioritățile conducerii este asigurarea bazei materială a
UMFVBT, astfel, având în vedere că în momentul de față spațiile destinate educației, cercetării și
conexe sunt utilizate la capacitate maximă, conducerea UMFVBT a întreprins măsurile necesare,
demarând în anul 2020 unul dintre principalele proiecte de dezvoltare patrimonială, baza de la Ghiroda,
,,Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,
comuna Ghiroda, jud. Timiș.
În concluzie, ținând cont de cele mai sus expuse, Comisia de Specialitate a Senatului pentru
probleme social administrative şi studenţeşti, propune Senatului Universitar, VALIDAREA
„Raportului Rectorului privind starea universității, pe anul 2020”.
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