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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul regulament este destinat recunoașterii activităților de voluntariat
realizate de studenții Universității de Vest din Timișoara (UVT).
Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborat având la bază următoarele documente:
(1) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Carta UVT;
(3) Legea privind reglementarea activității de voluntariat în România nr. 78/2014, cu
modificările și completările ulterioare;
(4) ECTS Users’ Guide;
(5) Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării
generalizate a Sistemului European de Credite Transferabile (aprobarea Ghidului
utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT)
(6) Codul drepturilor și obligațiilor studentului UVT și Regulamentul privind
activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de
masterat din UVT.
Art. 3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform articolului 3, litera a) din Legea privind
reglementarea activității de voluntariat în România nr. 78/2014, „participarea voluntarului
persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al
societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără
remunerație, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform articolului 3, litera b) din Legea
privind reglementarea activității de voluntariat în România nr. 78/2014, „activitatea
desfășurată în domenii precum: arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea,
protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului,
ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform articolului 3, litera e) din Legea privind reglementarea
activității de voluntariat în România nr. 78/2014, „orice persoană fizică, fără deosebire de
rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de
muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat”.
Art. 4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat,
conform articolului 82, alineatul (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi pentru desfășurarea de activități de voluntariat 2
credite transferabile în fiecare semestru.
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(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul la
diplomă.
(4) Creditele pot fi folosite pentru acumularea creditelor necesare promovării anului
universitar, în limita a maximum 2 credite.
Art. 5. Creditele pentru activitățile de voluntariat se acordă doar în baza prezentului
regulament.

CAPITOLUL II
Dispoziții privind recunoașterea activităților de voluntariat
Art. 6.
(1) Activitățile de voluntariat au statutul unei discipline facultative.
(2) Studenții UVT ce doresc recunoașterea activității de voluntariat trebuie să își
contracteze disciplina Voluntariat la începutul fiecărui an de studiu, pentru fiecare semestru
pentru care doresc recunoașterea acestei activități.
(3) Disciplina Voluntariat are la bază Fișa disciplinei (Anexa 1).
(4) Pentru disciplina Voluntariat nu se acordă note, ci doar calificativul
Admis/Respins.
(5) Disciplina Voluntariat este disponibilă în fiecare semestru al ciclurilor de studii
universitare de licență și de masterat, fiind inclusă cu statut de disciplină facultativă în toate
planurile de învățământ ale tuturor programelor de studii universitare de licență și de
masterat, în fiecare semestru de studii.
Art. 7.
(1) Activitățile de voluntariat vor fi recunoscute numai dacă acestea se desfășoară în
cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau dacă se desfășoară în
cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.
(2) Repertoarul UVT al ONG-urilor este public pe website-ul instituției împreună cu
toate ofertele de voluntariat ale ONG-urilor membre.
(3) Înscrierea ONG-urilor în Repertoarul ONG al UVT se realizează în baza unei
solicitări (Anexa 4) a acestora. Repertoarul este actualizat anual în luna septembrie.
(4) Validarea ONG-urilor în cadrul Repertoarului este realizată de o comisie formată
din: Prorectorul responsabil cu strategia academică și relația cu studenții, președintele
comisie Senatului UVT pentru activitățile studențești, un reprezentant al Departamentului
pentru Managementul Calității, un reprezentant OSUT și un student membru al comisiei
pentru activitățile studențești din Senatul UVT.
(5) La finalul unui an universitar, fiecare ONG va transmite către UVT un raport
general privind activitatea realizată de voluntarii UVT pe parcursul întregului an.
(6) Activitatea de reprezentare studențească (calitatea de membru în Consiliile
facultăților, Senatul UVT, Consiliul de Administrație UVT, comitetele de cămin sau în alte
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comisii constituite conform regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau hotărârilor UVT
sau ale facultăților UVT) va fi, de asemenea, recunoscută ca activitate de voluntariat.
(7) Activitățile neremunerate desfășurate de studenții UVT în cadrul diverselor
structuri componente UVT (ex. departamente, facultăți, suport în organizarea evenimentelor
din cadrul UVT, suport în procesul de admitere sau de promovare a ofertei educaționale UVT
etc.) pot fi, de asemenea, recunoscute ca activități de voluntariat.
Art. 8. La începutul fiecărui an universitar se va realiza un Târg UVT al
Voluntariatului în care organizațiile ce doresc să primească studenți UVT în voluntariat își
vor prezenta ofertele pentru aceștia.
Art. 9. Depunerea portofoliului pentru acordarea creditelor aferente activităților de
voluntariat se poate realiza în fiecare sesiune de examene aferentă fiecărui semestru, astfel:
a) în sesiunea A – în primele 2 săptămâni ale sesiunii;
b) în sesiunile B și C – în primele 3 zile ale sesiunii.
Art. 10. Pentru acordarea creditelor studenții trebuie să prezinte un portofoliu
constituit din:
(1) Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele
(conform – Anexa 2)
(2) Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul.
(3) Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din
partea structurilor componente ale UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de
minimum 60 ore.
(4) Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONGului sau structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform
Anexa 3.
Art. 11.
(1) Disciplina aferentă activității de voluntariat se poate norma în statul de funcții ca o
activitate ce presupune 1 oră de seminar/săptămână (0,5 ore convenționale).
(2) La nivelul fiecărei facultăți se va constitui o comisie de evaluare a portofoliilor ce
va fi alcătuită din: prodecan responsabil cu activitatea didactică, cadrul didactic responsabil
cu activitatea de voluntariat, un reprezentant al studenților din Consiliul facultății și un
reprezentant OSUT cu statut de observator. Comisia va evalua portofoliile până la finalul
fiecărei sesiuni de examene. În cazul în care studentul din comisie a depus portofoliu pentru
acordarea de credite pentru activități de voluntariat, acesta nu va participa la evaluarea
propriului portofoliu.
LISTA ANEXELOR
Anexa 1 Fișa Disciplinei
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Anexa 2 Raport al activității de voluntariat
Anexa 3 Raport de evaluare a activității de voluntariat
Anexa 4 Cerere de înscriere în Repertoarul UVT al ONG-urilor

Aprobat în Ședința de Senat din data de 24.09.2020.

