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FACULTATEA DE FARMACIE

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI
PENTRU
RECUNOAȘTEREA CREDITELOR ECTS
An universitar 2021-2022

Documente de referință
Legea Educației Naționale nr. 1/2011
Carta Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara
Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor universitare
de licență, anul universitar 2020-2021
Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților

Art. 1 Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare al Comisiei pentru
recunoșterea creditelor ECTS din cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină și
Farmacie Victor Babeș din Timișoara.
Art. 2 Comisia are drept atribuții soluționarea cererilor de echivalare a studiilor și a creditelor
ECTS, venite:
-

De la Departamentul de Relații Internaționale a UMFT, legat de echivalarea notelor
studenților străini, ce solicită înscrierea la Facultatea de Farmacie din Timișoara, sau la
examenul de admitere.

-

De la Secretariatul Facultății de Farmacie, legat de:
o (1) echivalarea creditelor ECTS ale unor studenți proveniți din alte centre
universitare și care cer transferul la facultatea noastră și
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o (2) de studenții înmatriculați deja în Facultatea de Farmacie din Timișoara și
care, anterior au parcurs alte programe de studii din domeniul sănătate (dar nu
mai vechi de 5 ani față de momentul depunerii cererii), pentru care solicită
recunoașterea notelor unor discipline ce pot fi echivalate.
Art. 2 Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui comisiei,
pentru situațiile concrete prezentate la articolul 1.
Art. 3 Ședințele sunt legal constituite dacă sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii
comisiei.
Art. 4 Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritate simplă de voturi. Pentru fiecare dosar analizat,
comisia redactează un proces verbal, care este comunicat solicitantului, dar și secretariatului
Facultății de Farmacie. Comisia emite aceste procese verbale în baza documentatiei complete
ce însoțește cererile studentilor, documentație întocmită și verificată la nivelul Biroului
de Relații Internationale și/

sau

a

secretariatului

Facultații de

Farmacie

(după

caz). Atribuțiile comisiei nu includ verificarea originalității documentelor din dosarul
solicitanților.
Art. 5 Comisia elaborează la sfârșitul fiecărui an universitar un raport al activității și îl
înaintează conducerii facultății.
Art. 6 Comisia revizuiește anual prezentul regulament și îl supune spre aprobare conducerii
facultății.
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