PROCEDURĂ de RECUNOAȘTERE a CREDITELOR de VOLUNTARIAT în
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Prezentul document reglemenează modul în care pot fi recunoscute activitățile de
voluntariat ale studenților Facultății de Geografie prin acordarea de credite suplimentare.
Procedura este în acord cu Regulamentul privind Creditele pentru Voluntariat în cadrul
Universității din București aprobat de Senatul UB în 20.06.2018 și numit în continuare Regulament.
Pentru recunoașterea creditelor la disciplina "Voluntariat" orice student înmatriculat la un
program de studii din ciclul de învățământ licență sau masterat al Facultății de Geografie trebuie să
facă o solicitare scrisă (Anexa 1 din Regulament) adresată decanului pe care o depune la secretariat
în termen de 30 de zile de la începutul semestrului sau pentru ambele semestre, prin depunerea
aceleiași solicitări în termen de 30 de zile de la debutul primului semestru.
Comisia de echivalare a creditelor obținute din activități de voluntariat este numită prin
dispoziție a decanului și are în componență două cadre didactice, care fac parte și din Comisia de
Echivalare la nivel de facultate, și din doi studenți, unul nominalizat de studenții reprezentanți în
Consiliul Facultății și unul nominalizat de organizațiile studențești legal constituite, recunoscute de
universitate, ce își desfășoară activitatea de reprezentare la nivel de facultate. Aceasta comisie
evaluează dosarul depus de studenți pentru activități de voluntariat și acordă calificativul
"Admis/Respins".
În cazul în care dosarul depus de un student primește calificativul "Respins", disciplina nu se
consideră a fi restanță.
Studentul al cărui dosar de voluntariat a fost declarat "Admis" va avea o disciplină facultativă
numită "Voluntariat" care va fi trecută și în suplimentul la diplomă alături de creditele aferente.
Se pot recunoaște ca activități de voluntariat următoarele: toate activitățile efectuate în
cadrul asociațiilor înscrise în Registrul ONG-UB, dar și cele îndeplinite în interesul Facultății de
Geografie în cadrul unor manifestări științifice, activități de cercetare și cele efectuate în diferite
tipuri de proiecte, cercuri studențești, în caravana facultății, zilele porților deschise sau orice alte
evenimente legate de reprezentarea instituției noastre. Dosarele cu documente care demonstrează
activități de voluntariat îndeplinite în interesul Facultății de Geografie trebuie să fie
coordonate/semnate de un cadru didactic titular în instituție.

Un student poate obține maxim 4 credite pentru activitati de voluntariat într-un an
universitar (maxim 2 credite pentru un semestru). Ele reprezintă echivalentul a 25 respectiv 50 de
ore efectuate și menționate în dosarul pentru recunoașterea și echivalarea activităților de
voluntariat. Creditele de voluntariat nu sunt luate în considerare la reclasificări/media pentru
obținerea bursei.
În cazul apariției unor neclarități înscrise în raportul de activitate (Anexa 2 din Regulament),
membrii comisiei de echivalare pot cere informații suplimentare de la persoana reprezentantă a
asociației.
După evaluarea dosarelor se afișează la secretariatul facultății lista finală cu studenții
declarați "Admiși/Respinși". Membrii comisiei de echivalare a creditelor obținute din activități e
voluntariat consemnează în catalog calificativul obținut de studenți și îl semnează.
Prezenta procedură a fost aprobată de Consiliul Facultății din 05-06.02.2021 și se aplică
începând cu anul universitar 2020-2021.
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