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ACORDAREA CREDITELOR PENTRU ACTIVITĂȚI DE 

VOLUNTARIAT ÎN SEMESTRUL AL II  - LEA 

 

 

Depunerea portofoliilor în vederea acordării creditelor pentru 

activități de voluntariat vor fi depuse de către studenți și evaluate în 

acest semestru după următorul calendar:  

• 17-28 iunie 2020 – depunerea portofoliilor, online, la o adresă de e-mail 

stabilită de fiecare facultate și afișată pe site-ul facultății 

(muzicateatru.secretariat@e-uvt.ro);  

• 29-30 iunie 2020 – evaluarea portofoliilor de către comisia constituită la 

nivelul fiecărei facultăți conform articolului 11 din Regulamentul privind 

acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat;  

• 1 iulie 2020 – afișarea rezultatelor evaluării portofoliilor, pe site-ul fiecărei 

facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro);  

• 2 iulie 2020 – depunerea eventualelor contestații, online, la o adresă de e-

mail stabilită de fiecare facultate și afișată pe site-ul facultății 

(muzicateatru.secretariat@e-uvt.ro);  

• 3 iulie 2020 – analiza eventualelor contestații depuse și afișarea rezoluțiilor 

asupra acestora pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT 

(www.osut.ro).  

 

Conform articolului 7, alineatul (1) din Regulamentul privind 

acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, activitățile de 
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voluntariat vor fi recunoscute doar dacă s-au desfășurat în cadrul unui 

ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau dacă s-au 

desfășurat în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT. 

Lista cu organizațiileînregistrate în Repertoarul UVT al ONG-urilor 

este disponibilă la adresa:https://studenti.uvt.ro/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 s-a realizat activitatea de voluntariat (conform Anexei 3 la 

Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de 

voluntariat).  

Orice student al Universității de Vest din Timișoara are dreptul de a 

depune portofoliu în vederea acordării creditelor pentru activități de 

voluntariat.  
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