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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ 

NR. 11 / 8775/ 13.04.2022 
 

În temeiul: 

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

- Regulamentului de organizare si funcționare al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, adoptat prin H.S. nr.161/8890/28.04.2021. 

În baza procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Facultății de Medicină, nr.1411 

/DFM/8775/13.04.2022. 
 

Art. I. Consiliul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara hotărăște: 

1. Avizarea raportului comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante de asistent universitar, 

scoase la concurs pe perioadă determinată în Semestrul I an universitar 2021-2022, întocmit în urma 

centralizării Rapoartelor comisiilor de concurs, conform anexei 1/11/8775/13.04.2022; 

2. Avizarea propunerilor privind componența comisiilor de finalizare a studiilor, Facultatea de Medicină, studii 

universitare de licență, având în vedere solicitarea Prorectoratului didactic nr. 368/DSGU/7017/28.03.2022 cu 

privire la prevederile art. 6 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență 

aferent promoției anului universitar 2021-2022 în cadrul UMFVBT, conform anexei 2/11/8775/13.04.2022; 

3. Avizarea planurilor de învățământ de promoție (2022-2026), pentru programul de studii Asistență Medicală 

Generală, Facultatea de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior în vederea acreditării instituționale (2022-2027) a Universității de Medicină și 

Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, conform anexei 3/11/8775/13.04.2022; 

4. Avizarea planurilor de învățământ de promoție (2022-2026), pentru programul de studii Asistență Medicală 

Generală (Lugoj), Facultatea de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior în vederea acreditării instituționale (2022-2027) a Universității de Medicină și 

Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, conform anexei 4/11/8775/13.04.2022; 

5. Avizarea planurilor de învățământ de promoție (2022-2026), pentru programul de studii Asistență Medicală 

Generală (Deva), Facultatea de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior în vederea acreditării instituționale (2022-2027) a Universității de Medicină și 

Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, conform anexei 5/11/8775/13.04.2022; 

6. Avizarea planurilor de învățământ de promoție (2022-2025), pentru programul de studii 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Facultatea de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior în vederea acreditării instituționale (2022-2027) a Universității 

de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, conform anexei 6/11/8775/13.04.2022. 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică de către Decanul Facultății de Medicină structurilor interesate din cadrul 

UMFVBT. 
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