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ANUNȚ VOLUNTARIAT
SEMESTRUL II - 2020/2021
Pentru acordarea creditelor aferente activității de voluntariat pe al doilea semestru al anului
universitar 2020/2021, studenții interesați sunt rugați să depună portofoliul individual prin
intermediul formularului electronic disponibi pe pagina https://www.uvt.ro/ro/ la sectiunea
Educație (Info studenți-Proces Educațional; Formular solicitări online), până la data de:
- 20.06.2021 pentru sesiunea A-II
- 30.06.2021 pentru sesiunea B-II - anii terminali, respectiv, 07.07.2021 pentru studenții
care nu sunt în anii terminali
Activitățile de voluntariat vor fi recunoscute numai dacă acestea se desfășoară în cadrul
unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor (care este disponibil pe pagina
https://studenti.uvt.ro/voluntariat) sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților*
sau în folosul UVT.
Activitatea de reprezentare studențească (calitatea de membru în Consiliile facultăților,
Senatul UVT, Consiliul de Administrație UVT, comitetele de cămin sau în alte comisii constituite
conform regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau hotărârilor UVT sau ale facultăților
UVT) și activitățile neremunerate desfășurate de studenții UVT în cadrul diverselor structuri
componente UVT (ex. departamente, facultăți, suport în organizarea evenimentelor din cadrul
UVT, suport în procesul de admitere sau de promovare a ofertei educaționale UVT etc.) pot fi, de
asemenea, recunoscute ca activități de voluntariat.
Portofoliile depuse de studenți în vederea acordării creditelor pentru activități de
voluntariat trebuie să fie constituite din:
• Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (conform – Anexei 2
la Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat);
• Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;
• Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care să ateste activitatea
de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;
• Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care sa realizat activitatea de voluntariat (conform Anexei 3 la Regulamentul privind acordarea de
credite pentru activitatea de voluntariat).
*Activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul Facultății de Matematică și Informatică vor fi
certificate printr-o adeverință eliberată de secretariatul facultății și semnată de coordonatorul
voluntarului sau prodecanul responsabil de relația cu studenții.
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