
 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

CRITERII  ŞI  STANDARDE  DE PERFORMANŢĂ PENTRU TRECEREA 

STUDENŢILOR DE LA ÎNVĂŢĂMÂNT 

CU TAXĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ TAXĂ 

 

Art. 1. În conformitate cu Legea nr. 224/11 iulie 2005, la începutul fiecărui an universitar, 

studenţii cu taxă integralişti pot trece, în funcţie de medie, pe locuri bugetate rămase disponibile, adică 

cele care se vacantează prin repetenţii, retrageri de la studii sau exmatriculări.  

 

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor facultăţilor/programelor de studiu 

(exclusiv doctorat) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara şi 

tuturor studenţilor integralişti, înmatriculaţi pe loc cu taxă, în urma unui concurs de admitere. 

 

Art. 3. La sfârşitul anului universitar, locul bugetat se păstrează pentru următorii studenţi: 

 - integralişti; 

 - promovaţi cu restanţe (adică au promovat minim 50 de credite); 

 - repetenţi din motive medicale, conform Cartei universitare; 

 - studenţii care au întrerupt studiile. 

 

Art. 4.  Ocuparea locurilor rămase disponibile se face în ordinea descrescătoare a mediilor la finele 

anului universitar, a studenţilor integralişti cu taxă. 

 

Art. 5. Este integralist în sensul prezentului regulament studentul care a promovat toate formele de 

evaluare înscrise în contractul de studiu aferent anului la sfârşitul căruia se realizează evaluarea şi a 

acumulat cel puţin 60 de credite. 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 nu mai beneficiază de această facilitate). 

 

Art. 6. Studenţii repetenţi vor achita taxa de studiu pentru anul de repetenţie în mod direct 

proporţional cu numărul de credite nepromovate.  Aceştia pot reveni pe locuri bugetate numai dacă există 

locuri disponibile, în urma clasificării, conform criteriilor mai sus menţionate. 

 

Art. 7. Nu se reclasifică următoarele categorii de studenţi: 

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

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

 - studenţii exmatriculaţi şi reînmatriculaţi cu taxă până la finalizarea studiilor; 

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

particulare; 

 - studenţii admişi la studii pe baza Scrisorii de acceptare şi/sau fără concurs de admitere. 

 

Art. 8. Reclasificarea pentru studenţii cu taxă se face în ordinea criteriilor de mai jos: 
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 1. media studentului integralist; 

 2. la medie egală pentru ultimele locuri, departajarea se face pe baza mediilor anilor de 

studiu, iar pentru studenţii din anul I, pe baza mediilor disciplinelor de specialitate.  

 

Art. 9. Clasificarea studenţilor în vederea repartizării locurilor bugetate rămase disponibile este 

efectuată de către personalul secretariatelor fiecărui decanat, verificată şi certificată, sub semnătură, de 

către decanul fiecărei facultăţi. 

 

Art. 10. Clasificarea este anunţată şi afişată la avizier şi pe site-ul www.umft.ro, în termen de 20 

zile lucrătoare de la terminarea sesiunii de toamnă. 

 

Art. 11. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senat, 28.03.2012. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Marius Raica 

 


