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Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat
I. Dispoziții generale
Art.1. Prezentul regulament este destinat recunoașterii activităților de voluntariat realizate de
studenții Universității de Vest din Timișoara (UVT) .
Art.2.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Prezentul regulament a fost elaborat având la bază următoarele documente:
Legea educației naționale nr. 1/2011;
Carta UVT;
Legea privind reglementarea activităţii de voluntariat în România ;
ECTS Users’ Guide;
Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului UVT.

Art.3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în
România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public
desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept
public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul
şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia,
activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară,
dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art.
3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă
politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară
activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122
(2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferab ile pe semestru pentru activități de
voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Art.5. Creditele se acordă doar în baza prezentului regulament.
II. Dispoziții privind recunoașterea activităților de voluntariat
Art.6.
(1) Activitățile de voluntariat au statutul unei discipline facultative.
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(2) Studenții UVT ce doresc recunoașterea activității de voluntariat trebuie să își contracteze
disciplina Voluntariat la începutul fiecărui an de studiu.
(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 studiu.
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 și unui acord instituțional între acestea și Universitate și este actualizat anual
în luna septembrie.
(4) Validarea ONG-urilor în cadrul Repertoarului este realizată de o comisie formată din:
Prorector Strategie Academică, președinte comisie Senat pentru probleme studențești, reprezentant
al departamentului pentru relația cu mediul preuniversitar, un reprezentant OSUT și un student
membru al comisiei pentru probleme studenţeşti 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 studenţească (calitatea de membru în Consiliile Facultăţilor,
Senatul UVT, Consiliul de Administraţie UVT, comitetele de cămin sau în alte comis ii constituite
conform regulamentelelor UVT) va fi, de asemenea, recunoscută ca activitate 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 va
realiza până la finalul activității didactice a fiecărui semestru, la nivelul fiecărei facultăți, în baza
unui calendar ce va fi stabilit de către comisia menţionată la art. 7, alineatul (4), făcut public în
avans cu cel puțin 30 de zile pe website- ul universităţii/facultăților.
Art.10. Pentru acordarea creditelor studenții trebuie să prezinte un portofoliu constituit d in:
(1) Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (conform – Anexa
2) – se depune atât în format tipărit, cât și electronic.
(2) Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul.
(3) Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care să ateste
activitatea de voluntariat în cuantum de minim 60 ore.
(4) Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a
realizat activitatea de voluntariat – conform Anexa 3.
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Art.11.
(1) Disciplina aferentă activităţii de voluntariat se poate norma în statul de funcţii ca o activitate
ce presupune 1 oră de seminar/săptămână (0,5 ore convenţionale).
(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 şi un reprezentant
OSUT cu statut de observator.
III.

Dispoziții finale

Art.12. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul universitar 2014-2015

Aprobat în Ședința de Senat din data de 31.07.2014.

