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COMUNICAT 

privind desfășurarea procesului didactic în semestrul II al anului universitar 2020-2021 

 

Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, întrunit în ședința din data de 19.01.2021, a hotărât modificarea și completarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului didactic on-line în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, privind următoarele aspecte: 

I. Activitatea didactică pentru studii universitare de licență în cadrul UMFVBT se va desfășura, 

începând cu data de 15 februarie 2021, după cum urmează: 

(1) Cursurile se vor organiza în regim on-site sau on-line, în funcție de decizia șefului de disciplină și  

cu respectarea restricțiilor legale în vigoare la acea dată, cu excepția programelor de studii de scurtă 

durată de la Asistență Medicală Generală Lugoj și Deva , unde cursurile se vor desfășura exclusiv în 

regim on-line. 

(2) Lucrările practice, laboratoarele, seminarele, stagiile clinice se vor desfășura on-site cu repartizarea 

numărului de studenți participanți în același timp și în aceeași locație (săli laboratoare/seminar/curs, 

secții clinice) în așa fel încât să fie respectate normale sanitare în vigoare pe durata pandemiei. În 

situația splitării unei serii, activitățile practice se vor derula fie prin înjumătățirea timpului aferent unui 

laborator/seminar/stagiu, fie prin prezența alternativă a studenților și efectuarea a două activități 

practice în timpul alocat uneia. Completarea timpului se va efectua prin studiul individual al 

materialelor didactice puse la dispoziție on-line pe platformele de e-learning (Moodle, e-book). Aceste 

măsuri au drept scop oferirea unui grad ridicat de siguranță cadrelor didactice și studenților simultan 

cu păstrarea accesului efectiv, nediscriminatoriu la procesul didactic on-site. Excepție de la derularea 

on-site a stagiilor clinice, fac disciplinele a căror activitate se desfășoară începând cu data de 15 

februarie 2021 în secții COVID. În aceste situații,  activitatea didactică se va desfășura în 

amfiteatre/săli, sub forma prezentărilor clinice de caz. 

(3) Studenții voluntari implicați în lupta anti-SARS-CoV-2 vor fi scutiți de prezența fizică pe durata 

activităților de voluntariat, certificată pe baza adeverinței de la secretariat sau a contractului de 

voluntariat. Aceștia vor participa la activitatea didactică în regim on-line și respectiv, la studiul pe 

platformele de e-learning (Moodle, e-book) și vor completa la finalul semestrului Fișa individuală de 

studiu (disponibilă pe site-ul UMFVBT). 

(4) Studenții străini care nu vor putea participa la activitatea didactică on-site, în contextul 

epidemiologic, vor informa Decanatele asupra acestui aspect și vor continua activitatea în regim on-

line prin studiul individual pe platformele de e-learning (Moodle, e-book) iar la finalul perioadei de 

carantină sau  lockdown vor completa Fișa individuală de studiu pentru perioada în care au absentat 

(disponibilă pe site-ul UMFVBT).* 

(5) Absențele la activitatea practică desfășurată on-site în secțiile clinice va putea fi recuperată în 

serviciul de gardă cu respectarea numărului de ore de stagiu care va fi recuperat. 
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(6) Asigurarea respectării normelor sanitare în vigoare pe tot parcursul derulării activității didactice 

on-site va fi realizată de către șefii de disciplină. 

(7) Asigurarea echipamentului individual de protecție pentru activitatea didactică preclinică în regim 

on-site (laboratoare și seminare) este în responsabilitatea studenților și constă în: halat și mască de 

protecție. 

(8) Asigurarea echipamentului individual de protecție pentru activitatea didactică clinică în regim on-

site (stagii clinice) este în responsabilitatea studenților și constă în: halat, saboți medicali, mască și 

mănuși (după caz) pentru programele de studii ale Facultății de Medicină, iar pentru programele de 

studii ale Facultății de Medicină Dentară, în plus ochelari de protecție sau vizieră. 

II. Activitatea didactică pentru studii universitare de master și doctorat în cadrul UMFVBT, 

începând cu semestrul 2, se va desfășura exclusiv în regim on-line. 

 

* Precizări: 

- Având în vedere Hotărârea Comitetului Național Pentru Situații de Urgență, nr.4 din 18.01.2021, 

studenții din Uniunea europeană (UE), țările din Spațiul Economic European (SEE) și Comunitatea  

Elvețiană (CH), precum și studenții străini care provin din state terțe trebuie să respecte măsura 

carantinei aplicabilă persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic 

ridicat (listă disponibilă la următorul link: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-

19)  

- Sunt exceptate de la măsura carantinei aplicabilă persoanelor care sosesc în România din 

țările/zonele de risc epidemiologic ridicat sau persoanelor contact direct ale unei persoane 

confirmate, acele persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de 

a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la 

data contactului direct sau până la data intrării în România . 

- Studenții care au domiciliul în țări  în care a fost impusă măsura de lockdown vor continua activitatea 

în regim on-line. 

- În momentul încetării situațiilor mai sus menționate (carantină obligatorie  / lockdown în țara de 

domiciliu) studenții vor participa la activitățile didactice conform Metodologiei privind organizarea 

și desfășurarea procesului didactic în cadrul UMFVBT actualizată. 

 

 

Anexa 1 - Hotărârea nr.4 din 18.01.2021a Comitetului Național Pentru Situații de Urgență.  
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