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Anexă la H. S. nr.  11/9161/29.06.2017 

  

 

 

CRITERII  ŞI  STANDARDE  DE PERFORMANŢĂ PENTRU RECLASIFICAREA 

ANUALĂ A STUDENŢILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

Art. 1. Prevederile prezentei metodologii se aplică: 

 tuturor facultăţilor/programelor de studiu (exclusiv masterat și doctorat) din cadrul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara;  

 tuturor studenţilor înmatriculaţi în urma unui concurs de admitere din cadrul tuturor 

facultăţilor/programelor de studiu (exclusiv masterat și doctorat) din cadrul Universităţii de Medicină 

şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara; 

 

Art. 2.  
(1) În conformitate cu Legea nr. 224/2005, la începutul fiecărui an universitar se va face reclasificarea 

studenților pe locurile de studiu bugetate, în funcție de media ponderată a anului universitar anterior, în 

ordine descrescătoare, începând cu studenții integraliști.  

(2) Reclasificarea se referă la locurile cu finanțare de la bugetul de stat ale fiecarui an de studiu din 

UMFVBT, rămase disponibile după păstrarea locurilor bugetate pentru următoarele categorii de 

studenți: 

a. studenții care au îndeplinit condiţiile pentru a primi burse sociale în anul universitar anterior1; 

b. studenții care beneficiază de prelungirea medicală a școlarității își păstrează calitatea pe care o 

aveau (buget/taxă) în anul anterior celui întreruperii școlarității; 

c. studenții care și-au reluat studiile după întrerupere; 

d. studenții care au fost admiși pe locurile alocate candidaților romi, cu finanțare de la bugetul de 

stat.  

(3) În categoria burselor sociale menționate la alin. 2 lit. a nu sunt incluse bursele sociale ocazionale.  
 

Art. 3.    
(1) Ocuparea locurilor de studiu bugetate se va face în urma reclasificării, în ordinea descrescătoare a 

mediilor ponderate, în următoarea ordine: 

1. studenţii integraliști fără credite restante din anii precedenți; 

2. studenții promovați cu o singură restanță din anul anterior;  

3. studenții promovați cu restanțe (dacă au acumulat minimum 50 de credite) din anii precedenți. 

 

(2) În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare sunt: 

1. Nota/media notelor obținute la materia cu numărul cel mai mare de credite, din anul universitar 

anterior; 

2. nota/media notelor obținute la materiile cu numărul cel mai mare de credite, în ordine 

descrescătoare, din anul universitar anterior; 

(3) În cazul studenților promovați cu restanțe, media ponderată se calculează acordând examenelor 

nepromovate nota 0 (zero). 

 

Art. 4.   

                                                 
1 Se vor lua în considerare studenții care au îndeplinit condițiile pentru a primi burse sociale aferent semestrului II, an 

universitar 2016-2017, având în vedere prevederile Ordinului MEN nr. 3392/2017.  
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(1)  Este integralist, în sensul prezentului regulament, studentul care a obținut 60 de credite aferente 

anului de studiu încheiat, prin promovarea examenelor la disciplinele obligatorii și disciplina opțională 

aleasă, conform contractului de studiu. 

(2) Examenul/examenele nepromovat/e în anii anteriori afectează statutul de integralist [de exemplu, 

un student care este integralist al anului II şi ar putea trece la buget conform mediei, dacă în anul I a 

avut un examen restant va fi reclasificat conform art. 4 alin (1)].  

(3) La sfârşitul ciclului I (anul III – specializările Medicină şi Medicină Dentară, anul II – specializarea  

Farmacie), studentul trebuie să acumuleze toate cele 180 de credite, respectiv 120 de credite. 
 

 

Art. 5. Nu se reclasifică următoarele categorii de studenţi:  

a. studenţii cu taxă care au absolvit o altă facultate în regim bugetat; 

b. studenţii cu taxă care au absolvit o altă facultate şi nu au susţinut examen de admitere; 

c. studenţii exmatriculaţi şi reînmatriculaţi cu taxă până la finalizarea studiilor din anul în care au fost 

reînmatriculați; 

d. studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă, în urma aprobării transferului de la universităţi 

particulare;  

e. studenţii admişi la studii pe baza Scrisorii de acceptare şi/sau fără concurs de admitere (non UE –  

cont propriu valutar); 

f. studenții admiși la programele la care locurile scoase la concurs sunt numai cu taxă.   

 
 

Art. 6. Studenții transferați de la o altă instituție de învățământ superior de profil acreditată, din 

România, care întrunesc condițiile de promovare a anului universitar, își păstrează calitatea cu care s-

au transferat (bugetat sau cu taxă) doar în primul an universitar din momentul transferului. 

 

Art. 7. Studenții admiși pe loc bugetat ca olimpici, fără examen de admitere, își vor păstra locul 

bugetat doar în primul an de studiu. 

 

Art. 8.  
(1) Studenții care beneficiază de bursă de mobilitate cu durata de un an își păstrează calitatea (bugetat 

sau cu taxă) avută în anul anterior plecării.  

(2) Studenții care beneficiază de bursa de mobilitate cu durata de un semestru se vor reclasifica 

conform prevederilor art. 4 alin (1). 
 

Art. 9. La revenirea din anul complementar, studentul se poate reclasifica pe loc bugetat, în condițiile 

criteriilor menţionate în art. 4 din prezentul regulament. 
 

Art. 10. Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat pot continua studiile cu taxă. 

 

Art. 11.  
(1) Media ponderată se exprimă prin suma dintre produsele notelor obținute (N) la disciplinele 

obligatorii și creditele aferente materiilor (C), raportată la numărul total de credite ale anului respectiv, 

cu excepția disciplinelor Educația Fizică și practica de vară, conform formulei: Mp=∑NnCn/58. 

(2) La calcularea mediei ponderate a anului de studiu sunt luate în considerare toate disciplinele 

obligatorii și disciplina opțională aleasă, promovate de student și numărul lor de credite, după 

încheierea sesiunii de restanţe sau a sesiunii de reexaminări. 

(3) Disciplinele opţionale urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar nu beneficiază de 

credite suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul la diplomă. Aceste discipline nu se iau 

în considerare la calculul mediei ponderate a studentului. 
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(4) Disciplinele facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar nu beneficiază de 

credite suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul la diplomă. Aceste discipline nu se iau 

în considerare la calculul mediei ponderate a studentului. 

(5) Eventualele credite obţinute în avans nu sunt luate în calcul la contabilizarea creditelor necesare 

pentru promovarea anului de studiu. Creditele luate în avans se iau în considerare numai pe 

semestrul/anul căruia îi aparţine disciplina contractată în avans;  
 

Art. 12. Reclasificarea studenţilor în vederea repartizării locurilor bugetate este efectuată de către 

personalul secretariatelor fiecărui decanat,cu sprijinul organizațiile studențești, verificată şi certificată, 

sub semnătură, de către decanul fiecărei facultăţi. 
 

Art. 13. Reclasificarea este anunţată şi afişată la avizier şi pe site-ul www.umft.ro, în prima 

săptămână a anului universitar. 
 

Art. 14.  
(1) Eventualele contestaţii cu privire la reclasificarea anuală a studenților acestuia se vor depune  în 

termen de 48 de la după afişarea acestora, la Registratura universităţii, camera 1, orele 08.00-14.00. 

(2) Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa decanatului facultății. 

(3) După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu reclasificarea 

studenților care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 
 

Art. 15.  
(1) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de 

studii universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMF 

,,Victor Babeș” din Timișoara, vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii. 

(2) Categoria de studenți menționată la alin (1) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, 

numai după promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii aferent celor urmați în 

prealabil, în regim fără taxă, cu respectarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru 

reclasificarea anuală a studenţilor, stabilită de conducerea universității. 

(3) Studenții cu taxă care s-au reclasificat pe locuri finanțate de la bugetul de stat au obligația să 

depună, în original, diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii/departamentului, până cel târziu în 

ultima zi stabilită pentru înscrierea în anul universitar 2017-2018, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 

începerea anului universitar, sub sancțiunea pierderii locului finanţat de la bugetul de stat, obținut 

prin reclasificare.  
 

Art. 16. Sistemul de reclasificare anuală a studenților în vederea ocupării locurilor finanțate de la 

bugetul de stat pentru studii universitare de licență, în funcție de media ponderată, se aplică începând 

cu anul I, an universitar 2016-2017. 

   

Art. 17. Prezenta Metodologie s-a aprobat prin H.S. nr. 11/9161/29.06.2017 și se completează cu 

prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor 

universitare de licență, aprobat anual de către Senatul universitar. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Marius Raica 
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