Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
Facultatea de Farmacie

REGULAMENTUL

Comisiei ALUMNI din cadrul
Facultăţii de Farmacie

1. Misiune și Scop
Misiunea Comisiei ALUMNI este de a promova munca și interesele absolvenților UMF
„VICTOR BABEȘ” Timișoara, de a menține în permanență legătura cu absolvenții, pentru a
organiza și promova evenimente științifice și culturale, la întâlniri de generații și între generații.
Scopul primordial este de a implica absolvenții Facultății de Farmacie a UMF „Victor
Babeș” Timișoara în viața universității și după absolvire.
Deasemenea ne dorim realizarea unui flux de informații continuu, constant, transparent
și eficient, care să inițieze și să păstreze o comunicare intensă și constructivă cu absolvenții
secțiilor române și franceze ale Facultății de Farmacie, așa cum se desfășoară în orice Instituție
Educațională Europeană.

2. Obiective
o Inițierea și păstrarea unei comunicări fluide și constructive cu absolvenții tuturor
domeniilor de studii ale Facultății de Farmacie (studii de licență de scurtă și lungă
durată, studii masterale), atât români cât și de alte naționalități cu privire la dezvoltarea
carierei realizate de acești absolvenți care pot deveni modele de inspirație pentru actualii
studenți.
o Dezvoltarea și încurajarea unei atitudini pozitive și responsabile față de valorificarea
optimă și creativă a propriului potențial în randul actualilor studenți prin exemplificarea
reușitelor în carieră a absolvenților de-a lungul timpului.
o Dezvoltarea unui respect profesional și a unei atitudini de specialiști în rândul actualilor
studenți prin conștientizarea rolului lor profesional în lumea medicală.
o Susținerea organizațiilor studențești în activitatea lor de construire a imaginii
profesionale ca farmaciști.
o Oferirea unei interfețe atât între generațiile de absolvenți cât și între diferitele generații
de absolvenți și actualii studenți.
o Susținerea permanentă a absolvenților Facultății de Farmacie în organizarea reuniunilor
pe generații și în desfășurarea activităților științifice și profesionale.

3. Activităţi desfășurate
o crearea legăturii la nivel profesional între absolvenți și studenți pentru generarea unei
relaționări constructive și pentru creșterea profesională a actualilor studenți
o sesiuni de informare și orientare a studenţilor în vederea cunoașterii perspectivelor și a
oportunităţilor profesionale prin prisma experienței dobândite deja la nivel profesional
de către absolvenți
o menținerea unei legături continue cu Colegiul Farmaciștilor și Ordinul Asistențlor
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România atât la nivel
județean cât și național pentru a păstra astfel o legătură cu cât mai mulți absolvenți ai
tuturor secțiilor facultății noastre, și pentru a urmări parcursul profesional al acestora,
nivelul de angajabilitate în țară și peste hotare
o crearea de legături între actualii studenţi și foști absolvenți deveniți reprezentanţi ai
companiilor farmaceutice producătoare de medicamente, ai instituțiilor de stat din
domeniul medicamentului (Case de asigurări de Sănătate, Agenția Medicamentului)
reprezentanţi ai farmaciilor comunitare independente și de lanţ, ai farmaciilor de spital,
ai companiilor care dezvoltă studii clinice, etc.
o urmărirea parcursului absolvenților în continuarea studiilor prin programe de rezidențiat
sau programe doctorale și realizarea interfețelor între aceștia și actualii studenți pentru
medierea interacțiunii între generații
o urmărirea rezultatelor remarcabile în domeniul profesional al unor absolvenți pentru a
fi puse în lumină prin diferite întâlniri și dezbateri cu actualii studenți
Pentru o desfăşurare optimă a activităţilor propuse, Comisia ALUMNI va menţine o
legătură permanentă cu reprezentanţii absolvenților reprezentanţii Ligii Studenţilor Farmaciști
din Timișoara și cu tutorii de an ai anilor terminali.
4. Organizarea și funcționarea comisiei
a. Componența comisiei stabilită prin Hotărârea Consiliului Facultății de
Farmacie din data de 21.10.2021 înregistrată cu nr.17/20503:
Președinte: Conf. dr. farm. Caunii Angelica Rodica
Membrii:

Conf. dr. farm. Andoni Mihaela
Conf. dr. farm. Tudor Olariu
Conf. dr. farm. Lenuța-Maria Șuta
Conf. dr. farm. Buda Valentina Oana

Șef Lucrări dr. farm. Cîrcioban Denisa
Asist. dr. farm. Minda Ionela Daliana
Gomoi Cristina Beatrice - student an III (2021/2022)
Chițimia Andreea-Oana - student an V (2021/2022)

b. Funcționarea comisiei
• Comisia se va întâlnii în sesiuni ordinare cel puțin semestrial
• Comisia va organiza întâlniri cu studenții și absolvenții, specifice
activității și obiectivelor stabilite în prezentul regulament
• În cadrul fiecărei întâlniri se va realiza procesul verbal al întâlnirii
semnat de toți membrii comisiei participanți la întâlnire
• Se va realiza anual raportul de activitate al comisiei ALUMNI

Prezentul regulament a fost votat în unanimitate de către membrii comisiei ALUMNI în ședința
din data 26.10.2021, și va intra în vigoare după aprobarea de către Consiliul Facultății de
Farmacie.
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