
 
 
 
 
                              

 

    

Facultatea de Farmacie 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: +40256494604; Fax: +40256494604 

Email: decanat.farma@umft.ro 

  

www.umft.ro 

Aprobat Consiliul Facultății de Farmacie nr. 23551/26.11.2021 

Metodologia privind sprijinirea studenților cu dificultăți de învățare în cadrul programelor de 

studii universitare de licență și de master ale Facultății de Farmacie 

 

Documente de referință: 

Metodologia privind stimularea studenților cu rezultate profesionale excepționale și de sprijinire 

a studenților cu dificultăți de învățare și probleme sociale în cadrul UMFVBT (HS 

137/8890/28.04.2021) 

 

Art. (1) Pregătirea profesională a studenților este periodic evaluată cu ocazia sesiunilor de examene și 

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

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

Art. (2) Facultatea sprijină dialogul individual cu studentul în vederea identificării problemelor care 

au dus la obținerea rezultatelor slabe. În acest sens, la avizierul fiecărei discipline se găsesc orarul de 

consultații al fiecărui cadru didactic al disciplinei și adresele de e-mail instituționale, pentru fiecare an  

este desemnat un cadru didactic tutore de an.  

Art. (3) Decanatul facultății, prin comunicare permanentă cu tutorii de an și șefii de disciplină, 

monitorizează în permanență activitatea profesională a studenților în cadrul procesul de învățământ. 

În acest sens, decanatul va organiza o ședință de consiliu în a doua jumătate a fiecărui semestru la care 

va invita șefii de disciplină și cadrele didactice tutori de an.  

Art. (4) 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. Programul orelor de consultații poate 

fi prelungit, în funcție de cerințele individuale ale fiecărui student.  

Art. (5) În funcție de cauzele care au favorizat rezultatele slabe și/sau dificultățile de învățare se vor 

întreprinde acțiuni în vederea eliminării acestora.  

Art. (6) Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UMFVBT va sprijini logistic și educațional 

acțiunile întreprinse de discipline pentru sprijinirea studenților cu rezultate slabe.  

Art. (7) Conducerea facultății analizează în cadrul ședințelor de consiliu, rezultatele sesiunilor de 

examinare și dispune măsuri în consecință.  

Decan,  

Prof. univ. dr. Codruța Șoica 

                                                                            


