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 Activitatea extracurriculară- maxim 2.5 puncte se alocă pentru activitățile 

extracurriculare, dovedite prin documente justificative, derulate în anul universitar 2018-2019.  

 

Cele 2.5 puncte sunt repartizate pe 3 categorii de activități: 

 Activități științifice, de creație artistică și sportivă dovedite prin publicarea în reviste de 

specialitate, participare cu lucrări / proiecte la sesiuni de comunicări sau premii la 

concursuri științifice – 0.75 puncte. Criteriile de punctare ale FMT pentru aceste 

activități:  

Pentru activități științifice, de creație artistică organizate în cadrul UVT. Se vor acorda 

0.075 puncte/ activitate artistică sau științifică; activitățile vor fi dovedite prin documente 

justificative. 

 Activități academice extracurriculare – participare la concursuri științifice, traininguri de 

formare personală, contribuția la cercetare – 0.75 puncte. Criteriile de punctare ale FMT 

pentru aceste activități: 

Pentru activități științifice, de creație artistică, concursuri organizate în afara UVT. Se vor 

acorda 0.075 puncte/ activitate, participare la concurs; 0.15 puncte/ premiu obținut la 

concurs; activitățile vor fi dovedite prin documente justificative. 

• Activități de voluntariat desfășurate în cadrul sau în folosul UVT, justificate prin adeverințe 

pe care se specifică clar perioada în care s-au derulat, astfel: 

-  0.2 puncte pentru activități de voluntariat desfășurate pe o perioadă mai mică de 3 luni; 

0.02 puncte/ activitate, în cazul activităților desfășurate pe o perioadă de 1-3 zile. 

0.05 puncte/ activitate, în cazul activităților desfășurate pe o perioadă de o 

săptămână. 

-  0.5 puncte pentru activități de voluntariat desfășurate pe perioadă de un semestru; 

- 1 punct pentru activități de voluntariat desfășurate pe perioada unui an universitar. 

Perioadele în care s-au desfășurat activitățile de voluntariat se cumulează, în limita a 

maxim1punct. 

Activitățile de voluntariat se certifică de către: 

-  Conducerea FMT și un reprezentant al studenților în consiliul facultății (ales de către 

studenții consilieri din facultate) sau 

-  Conducerea UVT și un reprezentant al studenților în Senatul UVT (ales de către studenții 

senatori). 

 

 

 

  


