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CAPITOLUL I. Prevederi generale 

Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a practicii de 

specialitate a studenților în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara (denumită în continuare UMFVBT). 

 

Art. 2. Regulamentul a fost elaborat în conformitate cu următoarele reglementări, norme și 

metodologii în vigoare:  

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul M.Ed.C.T nr.3955/09.05.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a 

stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a 

Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 

universitare de licenţă sau masterat;  

 Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Hotărârea nr.1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei 

domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora;  

 Ordinul MS și a Min. Ed. C.T. nr.140/1515/2007 privind practica de specialitate specifică 

Universităților de Medicină;  

 Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor;  

 Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul M.Ed.C nr.3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de 

licenţă;  

 Ordinul M.Ed.C nr.3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de 

Credite transferabile;  

 Ordinul M.Ed.C nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în 

instituţiile de învăţământ superior Recomandarea 2006/961CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului referitoare la mobilitatea transnaţională în Cadrul Comunităţii Europene în scopul 

învăţământului şi al formării profesionale: Carta europeană a calităţii pentru mobilitate; 

 Decizia 1720/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la programul de 

acţiune „Învăţare pe tot parcursul vieţii” 2007-2013;  

 Ordinul M.S. nr. 140/26.01.2007 privind aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează 

colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de 

învățământ medical;  

 Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii 

din domeniile de licență și master aferente comisiei de specialitate nr.12 Științe medicale; 

 Carta Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

 H.S. nr. 9/9161/29.06.2017; 

 Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru practică a studenţilor Facultăţii de Farmacie.  
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Art. 3. Practica de specialitate este disciplină obligatorie, ce urmărește consolidarea cunoștințelor 

teoretice, formarea și dezvoltarea de competențe profesionale generale și de specialitate și abilități 

practice specifice specializării pentru care studentul se pregătește în cadrul programului de studii 

urmat. 

 

Art. 4. În cadrul UMFVBT, practica de specialitate a studenților are următoarele obiective:  

− consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice ale studentului spre a le aplica 

în concordanţă cu programul de studii pentru care se instruieşte;  

− adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale studenților la piaţa muncii prin efectuarea 

stagiului de practică de specialitate de vară în unități sanitare/farmaceutice de profil;  

− prospectarea şi valorificarea posibilităţilor de încadrare a absolvenţilor, în funcţie de pregătirea şi 

competenţele lor; 

− asigurarea excelenţei în instruire și promovarea valorilor în spiritul libertăţii academice, în 

contextul culturii şi civilizaţiei naționale și internaționale. 

 

CAPITOLUL II. Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate 

Art. 5. În organizarea și desfășurarea practicii de specialitate sunt implicați: 

a) organizatorul de practică – UMFVBT, prin Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină 

Dentară și Facultatea de Farmacie; 

b) partenerul de practică – instituţia centrală ori locală (unitatea sanitară/farmaceutică) sau 

orice altă persoană juridică din România, din țările membre ale Uniunii Europene (UE), dintr-

un stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) și respectiv, Confederaţiei Elveţiene 

(CH) sau dintr-o ţară terţă, care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor;  

 

c) practicantul – studentul UMFVBT care desfășoară practica de specialitate pentru 

consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea abilităților medicale; 

d) cadrul didactic supervizor – persoana desemnată din partea UMFVBT, responsabilă de 

organizarea și supravegherea desfășurării practicii de specialitate; 

e) tutorele – persoana desemnată de partenerul de practică care va asigura respectarea 

condițiilor de pregătire și dobândire de către practicant a competențelor profesionale 

planificate pentru perioada de practică de specialitate. 

 

Art. 6.  

(1) Toți studenții vor efectua practica de specialitate de vară în unități sanitare acreditate din țară sau 

străinătate. 

(2) Pentru stagiile de practică derulate în străinătate verificarea acreditării unității 

farmaceutice/sanitare (instituției medicale) este responsabilitatea studentului prin completarea și 

semnarea Notei de conformitate (Anexa 2 la convenția - cadru privind practica de specialitate). 
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Art. 7.  

(1) Practica de specialitate se desfășoară de către studenții la programele de licență ale UMFVBT 

conform unui program prestabilit.  

(2) Perioada desfășurării practicii de specialitate este specificată în structura anului universitar. 

(3) Durata practicii de specialitate este prevăzută pentru fiecare an universitar în planurile de 

învățământ ale programelor de studii. 

(4) Practica de specialitate este disciplină obligatorie, fiind creditată cu 2 credite ECTS din totalul de 

60 credite ECTS corespunzătoare unui an universitar și se notează cu admis/respins.  

(5) Neefectuarea practicii de specialitate în perioada prevăzută în structura anului universitar atrage 

după sine atribuirea calificativului „respins” și neacordarea creditelor corespunzătoare. 

(6) Reprogramarea practicii de specialitate restante se face doar în cazuri justificate, cu avizul 

Decanului facultății. 

(7) În situații excepționale (stare de urgență/asediu, epidemii/pandemii, calamitați naturale), 

Consiliul de Administrație al UMFVBT poate hotărî asupra modalității de desfășurare a practicii de 

specialitate. 

 

Art. 8.  

(1) Prezentarea studentului la sediul unității unde se va desfăşura activitatea practică se face pe baza 

convenției - cadru privind practica de specialitate împreună cu anexele acesteia: adresa de înștiințare 

eliberată de către Decanatul facultăţii în atenția unității sanitare/farmaceutice (Anexa 1), nota de 

conformitate (Anexa 2) și fişa de evaluare a studentului (Anexa 3) disponibile în format electronic pe 

site-ul UMFVBT la secțiunea Practica de specialitate/vară. 

(2) Pe lângă aceste documente, studenții vor prezenta reprezentantului/tutorelui delegat de către 

instituția partenerului de practică, documentul aferent portofoliului de practică, respectiv lista 

obiectivelor educaționale și a competențelor profesionale ce urmează a fi obținute în cadrul stagiului 

de practică, în conformitate anul și programul de studiu; acest document este disponibil spre a fi 

descărcat de pe site-ul UMFVBT la secțiunea Practica de specialitate/vară. 

 

Art. 9.  

(1) În planul de învățământ al programului de studii Farmacie pentru anii I-IV durata practicii de 

specialitate din cursul verii este prevăzută diferențiat pentru anii I-III și respectiv, IV.  

 (2) În planul de învățământ al programului de studii Farmacie pentru anul V, semestrul al II-lea este 

prevăzut un stagiu de practică de specialitate cu durata de 26 săptămâni în unități farmaceutice din 

Timișoara. Acest stagiu de practică de specialitate este creditat cu 20 credite ECTS. 

(3) Evaluarea activității de practică a studenților din cadrul Facultății Farmacie este realizată de către 

Comisia pentru practică a studenților în conformitate cu regulamentul propriu.  
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Art. 10. 

(1) Între UMFVBT, în calitate de organizator de practică, partenerul de practică și practicant 

(student) se încheie o convenție-cadru privind efectuarea practicii de specialitate. 

(2) Convenția-cadru stabilește cadrul organizatoric precum și modalitățile de desfășurare ale practicii 

de specialitate.  

(3) În convenția-cadru sunt precizate responsabilitățile părților, persoanele responsabile desemnate 

de către UMFVBT (cadrul didactic supervizor) și respectiv, de către partenerul de practică (tutorele), 

perioada desfășurării practicii de specialitate, în conformitate cu prevederile Ordinului M.Ed.C.T 

nr.3955/09.05.2008. 

 

Art. 11.  

(1) La finalul perioadei de practică de specialitate, tutorele va completa și semna fișa de evaluare. 

(2) La începutul anului universitar studenții sunt obligați să transmită secretariatului facultății: 

 convenția-cadru semnată de către părți; 

 adresa de înștiințare (Anexa 1); 

 nota de conformitate (Anexa 2); 

 fișa de evaluare completată și semnată de către partenerul de practică (Anexa 3); 

 lista competențelor profesionale aferente anului/programului de studiu, în completarea 

portofoliului/dosarului de practică al studentului. 

(2) Cadrul didactic supervizor va viza fișele de evaluare ale studenților și va trece calificativul în 

catalog. 

 

CAPITOLUL III. Dispoziții finale 

 

Art. 12.  

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul 

Regulament în şedinţa din data de 30.06.2021, 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. 


