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Cursurile la programele de licență pot fi desfășurate în regim on-line sau on-site, cu
respectarea tuturor reglementărilor de protecție epidemiologică în vigoare la data
cursului. În condiții de risc epidemiologic crescut (de exemplu: stare de alertă,
poziționarea județului în zona roșie, samd) se recomandă, susținerea cursurilor în regim
on-line. Se recomandă susținerea tuturor cursurilor opționale în regim on-line.
Numărul maxim de participanți la un curs on-site este de 50 de persoane (incluzând
cadrele didactice). Numărul maxim de participanți poate fi modificat în timp, în funcție
de reglementările în vigoare.
Cursurile la programele de studii universitare de master, doctorat, respectiv programele
de studii universitare de licență: Asistență Medicală Generală Lugoj, Deva și Asistență
de Farmacie Lugoj vor fi susținute exclusiv on-line.
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 normele
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 elearning (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.
Lucrările practice, laboratoarele, seminarele, stagiile clinice pentru programele de
studiu masterale și doctorat se vor desfășura exclusiv on-line
Studenții străini care nu vor putea participa la activitatea didactică on-site, în contextul
epidemiologic, vor informa Decanatele facultăților 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).
Asigurarea echipamentului individual de protecție pentru activitatea didactică clinică
în regim on-site (stagii clinice) este în responsabilitatea studenților și constă în: halat
textil medical, saboți medicali, mască chirurgicală 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.
Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro

•

Față de reglementările prevăzute în Metodologia privind organizarea și desfășurarea
procesului didactic on-line/hibrid/on-site în cadrul Universității de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, precizăm următoarele:
o Mănușile vor fi asigurate de UMFVBT și sunt obligatorii doar în efectuarea
disecțiilor la disciplina de Anatomie și în efectuarea manevrelor stomatologice.
o Fiecare disciplină din cadrul Facultății de Medicină Dentară va fi dotată cu 10
perechi de ochelari de protecție.
o Dezinfectanții vor fi asigurați de UMFVBT în toate spațiile didactice ale
universității.
o În situația în care o disciplină solicită echipament suplimentar de protecție, în
afara celui prevăzut de reglementările legale și de Metodologia privind
organizarea și desfășurarea procesului didactic on-line/hibrid/on-site,
asigurarea echipamentului va reveni disciplinei în cauză. Neasigurarea
echipamentului suplimentar solicitat nu poate fi un motiv de interdicție pentru
studenți de a participa la stagii.
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