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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Articolul 1.
(1) Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea și desfășurarea
concursului național „Olimpiada de Altrusim”, denumit în continuare „concursul”, destinat
elevilor din clasele a XII-a din unitățile de învățământ preuniversitar din România.
Articolul 2.
(1) Cadrul legal:
a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
b) Carta UVT

CAPITOLUL II
Obiectivele concursului
Articolul 3.
(1) Obiectivul general al concursului concursului „Olimpiada de Altrusim” este acela de
a promova ideile și comportamentele pro-active, pro-sociale și altruiste în rândul tinerilor. În
cadrul concursului, ne propunem să premiem tinerii cu idei, valori și comportamente umaniste,
care doresc să contribue la dezvoltarea unei societăți coezive și incluzive.

CAPITOLUL III
Organizarea concursului
Articolul 4.
(1) Concursul „Olimpiada de Altrusim - Ediția 2022” are caracter național și se adresează:
- elevilor înmatriculați în clasa a XII-a în anul școlar 2021-2022, la oricare din unitățile de
învățământ din România, acreditate de către Ministerului Educaţiei și Cercetării;
- abolvenților de clasa a XII-a, ai oricăror unități de învățământ din România, acreditate de
către Ministerului Educaţiei și Cercetării, care nu sunt înscriși în învățământul superior, pe
locuri bugetate.
(2) În cadrul ediției 2022 tema concursului este „Schimbarea în bine începe cu mine”.

Articolul 5.
(1) Concursul se va organiza anual, în perioada februarie - mai, de către Facultatea de
Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara, Departamentul de Asistență
Socială.
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(2) Ediția din anul universitar 2021-2022 se va desfășura în perioada martie-aprilie 2022, în
regim online.
Articolul 6.
(1) Pentru a intra în competiția 2022, tinerii liceeni trebuie să transmită compoziția lor, în
oricare din cele trei forme acceptate, conform prevederilor art. 9, împreună cu formularul de
înscriere în concurs (Anexa 1), până la data 31 martie 2022, la adresa de e-mail elena.baciu@euvt.ro.
(2) În cazul în care dimensiunea fișierului depășește 25 MB, transmiterea acestuia va fi
realizată prin intermediul unor servicii pentru transmitere de fișiere de mari dimensiuni (de
exemplu: google drive, wetransfer etc.).
(3) Subiectul emailului va avea titlul „Concurs_OA_2022_Nume_Prenume” (de exemplu:
„Concurs_OA_2022_Popescu_Maria”).
(4) Elevilor înscriși li se va confirma primirea e-mailului și înscrierea în concurs în max.
cinci zile de la data transmiterii candidaturii.
(5) Nu se percep taxe pentru participare din partea concurenților sau alte contribuții
financiare.
(6) Facultatea de Sociologie și Psihologie nu răspunde de erorile de înscriere și nici de
erorile de completare comise de candidați în fișele de înscriere.
(7) Universitatea de Vest din Timișoara îşi rezervă dreptul să folosească materialele
primite în scopuri de promovare și publicitate a evenimentului.
Articolul 7.
(1) Etapele desfășurării Ediției 2022 a concursului sunt următoarele:
 Transmiterea candidaturilor: până cel târziu la data de 10 aprilie 2022;
 Jurizarea materialelor trimise de participanți: perioada 11 - 15 aprilie 2022;
 Afișarea și comunicarea rezultatelor: 15 aprilie 2022;
 Festivitatea de premiere la sediul UVT: 19 aprilie 2022.

CAPITOLUL IV
Desfășurarea concursului
Articolul 8.
(1) Ediția 2022 a concursului Olimpiada de Altruism se desfășoară online și are tema
„Schimbarea în bine începe cu mine”.
Articolul 9. Descrierea probelor de concurs
(1) Participanții la concurs vor transmite o compoziție proprie, în care să prezinte viziunea
lor cu privire la viitor, punctând cel puțin două aspecte:
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a) modul în care ar trebui să arate o societate care pune în centrul său oamenii, care este
mai bună, mai dreaptă, mai coezivă și mai incluzivă, care acordă șanse egale tuturor și în care
popoarele trăiesc în pace și în armonie cu natura (exemplu: cum ar arăta viața oamenilor din
această societate; ce fel de probleme sociale ar trebui eliminate; ce fel de valori sociale ar trebui
promovate; ce fel de reguli de funcționare ar avea o astfel de societate etc.);
b) cum își pot aduce ei, în mod individual, contribuția la dezvoltarea acestei societăți
(exemplu: prin participarea la popularizarea anumitor valori, prin implicarea în anumite acțiuni,
prin crearea anumitor modele, prin promovarea anumitor comportamente etc.).
(2) Dacă participanții au exemple concrete de activități pe care deja le-au desfășurat în
această direcție (exemplu: acțiuni de voluntariat, de donare ajutoare materiale, de plantare
copaci etc.), vor face referire directă la acestea, cu furnizarea detaliilor relevante (scopul
activității, descrierea acesteia, durata, beneficiarii, rezultatele etc.).
Articolul 10.
(1) Povestea acestei viziuni poate fi prezentată sub formă de:
- compoziție literară (de exemplu, un eseu);
- pictură sau desen (în acest caz, se va transmite o fotografie a acesteia);
- material video, cu sau fără sunet (cu durata de max. 10 minute).
(2) Toate compozițiile trebuie să fie originale și să-i aparțină persoanei care își depune
candidatura.
(3) Fiecare candidat poate depune o singură candidatură.
Articolul 11.
(1) Studenții cu dizabilități pot adapta formatul prezentării în funcție de necesitățile lor.
Articolul 12.
(1) La Facultatea de Sociologie și Psihologie se constituie o Comisie de evaluare,
responsabilă de organizarea și desfășurarea corectă a concursului la nivelul facultății și o
Comisie de soluționare a contestațiilor, aprobate de Consiliul facultății.
(2) Comisia de evaluare la nivelul facultății este formată din:
- 1 reprezentant al FSP-DAS - cadru didactic;
- 1 reprezentant al FSP-DAS - student;
- 1 reprezentant al partenerilor sociali FSP-DAS.
(3) Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare sunt:
a) evaluarea individuală a contribuțiilor candidaților în funcție de criteriile de
evaluare;
b) ierarhizarea candidaturilor în funcție de punctajul obținut.
(4) Criteriile de evaluare a candidaturilor sunt:
- coerența generală a compoziției/lucrării - 30%;
- modul în care viziunea umanistă este integrată în compoziție/lucrare - 30%;
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- argumentarea propriei contribuții - 30%;
- prezentarea unor experiențe concrete anterioare - 10%.

CAPITOLUL V
REZULTATELE CONCURSULUI ȘI PREMIEREA
Articolul 13.
(1) Clasificarea participanților și acordarea premiilor se realizează pe baza rezultatelor
obținute de fiecare elev în urma evaluării candidaturii sale, în ordinea descrescătoare a
mediilor.
(2) Clasamentul rezultat în urma concursului va fi utilizat și pentru acordarea premiilor,
acestea revenind celor mai bine clasați participanți.
(4) Rezultatele concursului se fac publice prin afișare pe pagina web a facultății și prin
comunicarea lor pe adresele de e-mail ale participanților.
Articolul 14.
(1) Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda următoarele distincții:
 Premiul I, constând în facilități acordate de către UVT în procesul de admitere
(conform articolului 15) și materiale promoționale personalizate cu însemnele UVT
(tricou, rucsac, termos, cană, USB stick);
 Premiul II, constând în facilități acordate de către UVT în procesul de admitere
(conform articolului 15) și materiale promoționale personalizate cu însemnele UVT
(tricou, rucsac, termos, cană, USB stick);
 Premiul III, constând în facilități acordate de către UVT în procesul de admitere
(conform articolului 15) și materiale promoționale personalizate cu însemnele UVT
(tricou, rucsac, termos, cană, USB stick).
(2) Toți elevii participanți la concurs vor primi diplome de participare.
Articolul 15.
(1) Facilitățile acordate în procesul de admitere la UVT sunt următoarele:
- Pentru premiul I: media 10 la examenul de admitere din sesiunea iulie 2022 la
Specializarea Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara;
- Pentru premiul al II-lea: media 10 la examenul de admitere din sesiunea iulie 2022 la
Specializarea Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara;
- Pentru premiul al III-lea: media 10 la examenul de admitere din sesiunea iulie 2022 la
Specializarea Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
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CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 17.
(1) Prezentul regulament a fost aprobat în ședința de Consiliu a Facultății de Sociologie și
Psihologie din data de ....
(2) Prezentul regulament este obligatoriu atât pentru Comisia de evaluare a facultății, cât și
pentru participanții înscriși și se aduce la cunoștința acestora prin afișare pe site-ul Facultății
de Sociologie și Psihologie.
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Anexa 1
OLIMPIADA DE ALTRUISM
„Schimbarea în bine începe cu mine”
- EDIȚIA 2022 Concurs național pentru promovarea comportamentelor pro-active și pro-sociale
în rândul tinerilor liceeni
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Numele și prenumele elevului: __________________________________
Titlul lucrării/ compoziției depuse în cadrul concursului:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adresa de e-mail: _________________________________________
Numărul de telefon: ___________________________
Statutul candidatului (bifați situația care se aplică):
☐ elev înmatriculat în clasa a XII-a, în anul școlar 2021-2022, la ______________________
____________________________________________________(denumirea unității școlare),
din localitatea ____________________, județul _____________;
☐ abolvent al clasei a XII-a, în anul școlar __________________, la _____________________
____________________________________________________(denumirea unității școlare),
din localitatea ____________________, județul _____________;
Subsemnatul, declar că:
- lucrarea depusă în cadrul concursului este compoziție proprie;
- în prezent, nu sunt înmatriculat în învățământul superior, pe loc bugetat.

Data:
Semnătura:

