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1. Introducere. Cadru Legislativ.
Școala Doctorală a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș funcționează
de peste cinci decenii.
Prin Decretul 800/1965 și Ordinul Ministrului Învățământului, Institutul de Medicină
și Farmacie Tîrgu Mureș obține dreptul de acordare a titlului științific de doctor în
medicină (7 profesori fiind numiți conducători științifici de doctorat).
În cei peste 50 de ani de activitate ai Universității pentru pregătirea doctoranzilor, au
fost și vor fi promovate în continuare următoarele cerințe de performanță: calitate,
competitivitate și competență. În acest context Universitatea noastră asigură
realizarea și desfășurarea unui învățământ doctoral în domeniul medical și farmaceutic,
performant și adaptat directivelor sectoriale ale U.E., dezvoltat și perfecționat printr-o
complexă activitate didactică și de cercetare.
Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor oferite de
Universitatea de Medicina si Farmacie Tîrgu Mureș şi permit dobândirea unei calificări de
nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.
Studiile universitare de doctorat sunt organizate de I.O.S.U.D. din cadrul U.M.F. Tîrgu Mureș
în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi Regulamentul instituţional de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (Anexa 1 - UMFTGM-REG-06).
I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș organizează și coordonează programe doctorale de tip
științific, cu durata de 4 ani numai la forma de învățământ cu frecvență. În cadrul
I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș organizarea studiilor universitare de doctorat se
realizeaza prin intermediul Școlii Doctorale constituită pe trei domenii de activitate si
cercetare: medicină, medicină dentară și farmacie. În urma finalizării studiilor
universitare de doctorat științific și după emiterea ordinului de către Ministrul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, se conferă de către I.O.S.U.D. a U.M.F Tîrgu Mureș,
diploma și titlul de doctor în științe în domeniile: medicină, medicină dentară și farmacie.
Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. este condusă de
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat C.S.U.D. ca organism colectiv de
conducere, iar Școala Doctorală afiliată I.O.S.U.D. este condusă de Consiliul Școlii
Doctorale C.S.D. Componența celor două Consilii respectă prevederile legale ale
Codului studiilor universitare de doctorat şi Regulamentul instituţional de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (Figura 1. Structura I.O.S.U.D.).
În vederea asigurării bazei necesare de cunoștințe pentru desfășurarea studiilor
universitare de doctorat, începând cu anul 2013, I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș
organizează în cadrul Școlii Doctorale un program de studii universitare de master de
cercetare, exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și orientat preponderent spre
formarea competențelor de cercetare științifică. Absolvirea programului de Master
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științific de Cercetare Medico-Farmaceutică înființat în cadrul Școlii Doctorale de la
U.M.F. Tîrgu Mureș este recunoscută, asociată și echivalată cu anul de studii
universitare de doctorat avansate (Anexa 12).
Activitatea echipei aflate la conducerea I.O.S.U.D./Școala Doctorală a U.M.F. Tîrgu
Mures în această perioadă a fost guvernată în primul rând de cadrul legislativ care prin
apariția în 2011 a Codului studiilor universitare de doctorat, a impus schimbări majore
în desfășurarea și organizarea programelor doctorale, dar și de aplicarea unor strategii
și a unor măsuri de dezvoltare instituționale proprii.
Misiune, valori
Şcoala Doctorală îşi propune ca misiune promovarea şi realizarea excelenţei în cercetarea
fundamentală şi aplicativă, vizează sporirea calităţii pregătirii universitare prin coroborarea
cu misiunea instituțională specificată în art. 8 din Carta UMF Tîrgu Mureș din 2016, dar și
creearea unui cadru academic propice în care conducătorii de doctorat şi studenţii
doctoranzi, înţeleg că doctoratul reprezintă forma insituţională supremă de consacrare
profesională, iar singurele criterii de evaluare, vor fi valoarea ştiinţifică a demersului,
originalitatea tezei, precum şi seriozitatea, probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.
Obiective-cadru privind activitatea I.O.S.U.D./Școala Doctorală
- Organizarea și perfecționarea continuă a unui sistem de admitere centrat pe studentul
doctorand care permite selecția obiectivă și identificarea candidaților cu reale valențe
de cercetare doctorală.
- Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului
acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata
ciclului de studii doctorale.
- Compatibilizarea ofertei curriculei din programul de pregătire cu proiectele de
cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu.
- Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colective mixte - cadre
universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate prin
programe naţionale şi internaţionale.
- Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor
problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.
- Elaborarea unor programe şi parteneriate care să favorizeze pregătirea
interdisciplinară şi mobilităţile internaţionale pentru doctoranzi şi cadrele universitare
implicate în Şcoala Doctorală.
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- Promovarea rezultatelor cercetărilor din cadrul programelor de doctorat prin
organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale de anvergură, naţionale şi
internaţionale.
- Dezvoltarea sistemului de cotutelǎ naţională sau internaţionalǎ prin colaborarea cu
instituţii organizatoare de doctorat din ţară sau străinătate.
Începând din anul 2015, I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș a devenit membră a asociației
europene a universităților EUA (Anexa 11), în cadrul consiliului pentru studii
universitare de doctorat EUA-CDE. În anul 2015 I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș a luat
parte prin reprezentant delegat, Conf.dr. Adriana Mihai, la a 8-a întâlnire anuală EUACDE la Munchen în Germania.
Acest Raport evaluează dezvoltarea I.O.S.U.D./Școala Doctorală a U.M.F. Tîrgu Mureș pe
perioada 2011-2015 și conține date obiective, cuantificabile, legate de domeniile principale
ale activității instituției, dar și interpretarea dinamicii unor criterii și indicatori de
performanță.
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2. Structura organizatorică a I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș
2.1. Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D.
În structura Universității există Instituția Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat I.O.S.U.D. care este compusă din Școlile Doctorale afiliate. În Universitatea de
Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș există în acest moment doar o singură Școală Doctorală
pentru toate cele trei domenii principale - Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, cu 53
de conducători științifici de doctorat dintre care 8 cu atestat de abilitare.
Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. este condusă de
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat ca organism colectiv de conducere, cel
puțin un membru ales de către membrii Școlii Doctorale, o parte dintre membri sunt
nominalizați de către Consiliul de Administrație al U.M.F. Tîrgu Mureș atât dintre
conducătorii de doctorat afiliați Școlii Doctorale, cât și personalități științifice din afara
U.M.F. Tîrgu Mureș, ultima parte fiind reprezentanți ai studenților-doctoranzi.
Directorul C.S.U.D. este funcția de conducere executivă, fiind ales dintre personalități
științifice participante la un concurs public organizat pentru acest post, de către I.O.S.U.D.
cu o Comisie de concurs. Rectorul semnează un contract cu noul Director C.S.U.D.
Durata mandatului C.S.U.D. este de 4 ani, iar poziția Directorului C.S.U.D. este asociată
cu cea de Prorector.
Perioada mandatului 2016 - 2020
Director C.S.U.D. - Prof.dr. Daniela Dobru - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de
Medicină, Departament M3
- Prof.dr. Lucian Pușcașiu - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină, Departament M5
- Prof.dr. Gabriel Gurman - Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel,
Department of Anesthesia
- Prof.dr. Iulian Boldea - Director C.S.U.D., Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș
- Prof.dr. Dan Dobreanu - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină, Departament M2
- Prof.dr. Szilagyi Tibor - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină, Departament M2
- Prof.dr. Pavai Zoltan - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină, Departament M1
- drd. Morariu Mirabela - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină
- drd. Raț Nora - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină
2.2. Școala Doctorală
Școala Doctorală este formată din toți conducătorii științifici de doctorat afiliați și este
condusă de către Consiliul Școlii Doctorale C.S.D. care este organismul colectiv de
conducere, cel mult jumătate sunt aleși dintre membrii Școlii Doctorale, o altă parte
este formată din reprezentanții studenților-doctoranzi, iar restul membrilor sunt
desemnați de către Consiliul de Administrație al Universității dintre personalitățile
științifice recunoscute, fără a fi neapărat membri ai Școlii Doctorale.
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Directorul C.S.D. este nominalizat de către C.S.U.D. dintre membri Școlii Doctorale și
este membru de drept al C.S.D.
Școala Doctorală este asociată unui Departament component al Facultăților din cadrul
Universității. Durata mandatului C.S.D. este de 5 ani, iar poziția de Director C.S.D. este
asociată poziției de Director de Departament.
Directorul C.S.U.D. al I.O.S.U.D. nominalizează un Secretar Științific, care este membru
al comunității universitare din U.M.F. Tîrgu Mureș, dar nu trebuie să fie conducător de
doctorat sau membru al Școlii Doctorale.
Perioada mandatului 2016 - 2020
Director C.S.D. - Prof.dr. Lucian Pușcașiu - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de
Medicină, Departament M5
- Prof.dr. Călin Enăchescu - Rector, Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș
- Prof.dr. Lucian Chiriac - Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș
- Dr.Farm. Mihai Miron - Președinte C.A., Director General S.C. RoPharma S.A. Brașov
- Prof.dr. Benedek Imre - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină, Departament M3
- Prof.dr. Simona Gurzu - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină, Departament M1
- Prof.dr. Claudia Bănescu - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină, Departament M1
- drd. Morariu Mirabela - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină
- drd. Raț Nora - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea de Medicină
Secretar Științific - Conf.dr. Augustin Curticăpean - U.M.F. Tîrgu Mureș, Facultatea
de Farmacie, DSFF
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Figura 1. Structura organizatorică a I.O.S.U.D.
Conducătorul instituției care reprezintă legal I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș este
Rectorul U.M.F. Tîrgu Mureș, iar organul colectiv de conducere căruia I.O.S.U.D. i se
subordonează, este Senatul Universitar al U.M.F. Tîrgu Mureș.
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3. Regulamente și proceduri - funcționarea I.O.S.U.D. și a Școlii Doctorale
3.1. UMFTGM-REG-06 - Regulament instituțional al I.O.S.U.D. (Anexa 1)
Regulamentul instituțional al studiilor universitare de doctorat, constituie cadrul legal
care reglementează organizarea și implementarea programelor de studii universitare
de doctorat in cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F Tg-Mureș.
Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii
universitare de doctorat este elaborat de către C.S.U.D. și aprobat de organele de
conducere ale fiecărei instituții componente ale I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș,
respectiv și de Consiliul Școlii Doctorale a U.M.F. Tîrgu Mureș.
Studiile universitare de doctorat sunt organizate în cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș,
acreditată, care funcționează în cadrul instituțional al U.M.F. Tîrgu Mureș, precum și ca
instituție de învățământ superior acreditată de Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice, pe baza evaluării periodice a capacității sale instituționale de a oferi
un mediu integrat de învățare și cercetare avansată, de nivel național sau internațional.
Evaluarea I.O.S.U.D. organizată de U.M.F. Tîrgu Mureș, se face pentru fiecare domeniu de
doctorat de către o comisie de experți, pe baza unui sistem de criterii și a unei metodologii
care se aprobă prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Regulamentul instituțional al I.O.S.U.D. conține ca anexe contractul de studii
universitare de doctorat pe care îl încheie fiecare student-doctorand cu I.O.S.U.D.,
totodată planul studiilor universitare de doctorat prevăzut pentru 4 ani și modelele de
acte adiționale la contractul de studii universitare de doctorat pentru cazurile speciale
de întrerupere sau prelungire a duratei studiilor universitare de doctorat, precum și în
cazul schimbării conducătorului de doctorat.
3.2. UMFTGM-REG-24 - Regulament de organizare și funcționare a Școlii Doctorale
Școala Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș, își desfășoară activitatea
după un regulament propriu (Anexa 2 - UMFTGM-REG-24). Regulamentul Școlii
Doctorale stabilește modul în care sunt organizate și se desfășoară programele de studii
universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale. Regulamentul Școlii Doctorale este
elaborat de către Consiliul Școlii Doctorale C.S.D., prin consultarea tuturor
conducătorilor de doctorat membri ai școlii respective, cu respectarea Regulamentului
de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat al
I.O.S.U.D. a U.M.F. Tg-Mureș (Anexa 1 - UMFTGM-REG-06);
Regulamentul Școlii Doctorale se aprobă de către C.S.U.D. al I.O.S.U.D. Regulamentul
se poate aplica și în cazul programelor de studii universitare de doctorat desfășurate în
cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel.
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Școala Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș promovează caracterul
interdisciplinar în studiile universitare de doctorat.
Ș̦coala Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș își propune să ofere un
mediu integrat de învățare și cercetare avansată la nivelul exigențelor naționale și
internaționale, ceea ce reprezintă o premisă pentru organizarea de doctorate în
cotutelă cu alte școli doctorale de prestigiu, din țară și din străinătate.
Școala Doctorală din instituția organizatoare de studii universitare de doctorat
I.O.S.U.D. din cadrul U.M.F. Tîrgu Mureș, asigură o cooperare proactivă cu toate
instituțiile colaboratoare ale I.O.S.U.D. incluzând institute ale Academiei Române și alte
instituții de cercetare din țară și străinătate în vederea realizării unor programe de
cercetare științifică din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.
Școala doctorală se organizează și funcționează în cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu
Mureș cu conducători de doctorat care au dobândit acest drept, atât în cadrul legislației
anterioare, cât și potrivit metodologiei de abilitare și conform reglementărilor în
vigoare (Legea 1/2011 și Codului Studiilor Universitare de Doctorat HG 681/2011).
Conducătorii de doctorat membri ai unei școli doctorale își desfășoară activitatea în
cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș, respectiv în cadrul U.M.F. Tîrgu Mureș.
Școala doctorală din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș impune standarde minimale
de performanță științifică pe care conducătorii de doctorat trebuie să le îndeplinească
pentru abilitare și pentru a deveni membri ai Școlii Doctorale.
Pe lângă conducătorii de doctorat, unei școli doctorale i se pot afilia și alți cercetători
sau cadre didactice, implicați în activități de cercetare și/sau predare în cadrul Școlii
Doctorale, din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș sau din cadrul altor instituții ori
unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din străinătate.
Doctoratul științific organizat în cadrul Școlii Doctorale din I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu
Mureș se bazează pe creație și cercetare științifică avansată, contribuind la dezvoltarea
de cunoștințe, competențe și abilități cognitive, care conferă absolventului de studii
universitare de doctorat științific capacitatea:
a) de a aprofunda domeniul de studiu;
b) de a analiza critic, a evalua și a face o sinteză a unor idei noi și complexe;
c) de a concepe, iniția și finaliza un proiect de cercetare, utilizând metodologia de
cercetare specifică domeniului;
d) de a asigura managementul proiectului propus în condițiile respectării deontologiei
profesionale;
e) de a contribui la progresul cunoașterii prin cercetare originală cu impact național sau
internațional, demonstrat prin publicații științifice;
f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale și culturale în contextul
unei societăți și economii bazate pe cunoaștere;
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g) de a stabili legături cu comunitatea profesională și cu societatea civilă, prin
transmiterea rezultatelor obținute în contextul domeniului său de cercetare.
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale (Anexa 2 - UMFTGM-REG-24)
este completat de o serie de proceduri operaționale privind admiterea, desfășurarea
studiilor universitare de doctorat, mod de întocmire și formatare a tezei de doctorat,
sistemul de acordare a calificativelor și atribuțiile comisiei de îndrumare, precum și
documente specifice, ca anexe ale acestui Regulament, așa cum sunt solicitate de
reglementările în vigoare (Anexele 6-10).
3.3. UMFTGM-REG-64 - Metodologia electorală de alegere a C.S.U.D. și C.S.D. (Anexa 3)
Metodologia electorală stabilește regulile după care se desfășoară alegerile din cadrul
Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. de la Universitatea de
Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș și este elaborată în temeiul Legii educației naționale
nr. 1/2011 cu completările ulterioare, respectiv a reglementărilor din Codul Studiilor
Universitare de Doctorat H.G. 681/2011 cu completările ulterioare și ale Cartei Universității
modificată și adoptată de Senat în 2016, după dezbaterea cu comunitatea universitară.
Metodologia de desemnare a membrilor C.S.U.D. trebuie să respecte prevederile HG
681/2011 cu completările ulterioare, este propusă de către conducătorii instituțiilor
componente ale I.O.S.U.D. și este aprobată de către organele colective de conducere
ale fiecărei instituții componente a I.O.S.U.D.
Calendarul electoral desfășurat pentru alegerea structurilor de conducere ale I.O.S.U.D.
și anume Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat C.S.U.D. respectiv Consiliul Școlii
Doctorale C.S.D. se propune de către C.S.D., se avizează de către C.S.U.D. și se aprobă
de către Senatul U.M.F. Tîrgu Mureș.
3.4. UMFTGM-REG-75 - Regulament de organizare a masteratului științific (Anexa 4)
În vederea asigurării bazei necesare de cunoștințe pentru desfășurarea studiilor
universitare de doctorat, Școala Doctorală U.M.F. Tîrgu Mureș, începând cu anul
universitar 2013/2014 organizează un program de studii universitare de master de
cercetare științifică medico-farmaceutică M.C.S.M.F., exclusiv la forma de învățământ
cu frecvență și orientat preponderent spre formarea competențelor de cercetare
științifică. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare este echivalată cu
programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.
Acest regulament defineşte relaţiile care guvernează activitatea didactică, stabilite
între studenţii ciclului de studii universitare de masterat (masteranzi) şi Școala Doctorală
din cadrul I.O.S.U.D. a Universității de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş.
Perfecţionarea prin masterat constituie o posibilitate prin care absolvenţii studiilor
universitare aprofundează domeniul studiilor de licenţă sau un domeniu apropiat, se
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specializează în profesie, obţin competenţe complementare din alte domenii, dezvoltând
capacităţi de cercetare ştiinţifică.
Masteratul constituie ciclul II de studii universitare şi are două componente, programul
de pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică / profesională.
Durata ciclului universitar de masterat este de 1 an, iar în situaţii speciale (burse în
străinătate, boală, îngrijirea copilului etc.) poate fi prelungită cu 1 an.
Programul de pregătire universitară avansată constă din 2 semestre şi corespunde unui
număr de 30 de credite transferabile pentru un semestru de studiu, iar ultimul
semestru al ciclului include şi programul de cercetare ştiinţifică profesională.
Masteratul se încheie prin susţinerea unei lucrări de disertaţie; absolvenţii primesc
diploma de master şi obţin titlul de master în cercetarea medico-farmaceutică.
Studiile universitare de masterat se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă, sub
forma de program modular, adică durata totală de desfășurare a cursurilor, seminariilor și
examinarea pentru toate disciplinele din programa de învățământ a unui semestru, va
acoperi intervalul de timp al semestrului cumulat cu sesiunea de examene aferentă.
Masteratul cu frecvenţă se organizează în regim de finanţare de la bugetul de stat, pentru
absolvenții care nu au beneficiat de studii la nivel de masterat bugetate (absolvenții de
medicină generală, medicină dentară și farmacie nu mai pot beneficia de studii masterale
bugetate) sau în regim cu taxă.
Numărul de locuri pentru programul de masterat științific de cercetare medicofarmaceutică este aprobat anual de către Senatul Universităţii, în baza propunerii
formulate de către directorul Școlii Doctorale. Studiile universitare de masterat sunt
organizate la nivelul Școlii Doctorale, sub forma unui program de studiu demarat cu avizul
Senatului Universităţii.
Creditele obținute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii
anterioare de doctorat și/ori a unor stagii de cercetare științifică, desfășurate în țară
sau în străinătate, în universități ori în unități de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot
fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii
universitare avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat și se
aprobă de către consiliul școlii doctorale C.S.D. Absolvirea programului de Master
științific de Cercetare Medico-Farmaceutică înființat în cadrul Școlii Doctorale de la
U.M.F. Tîrgu Mureș este recunoscută, asociată și echivalată cu anul de studii
universitare de doctorat avansate.
Regulamentul de organizare a studiilor în cadrul programului de master științific conține
anexe specifice pentru desfășurarea ciclului de studii, precum și pentru evaluarea
cunoștințelor acumulate și finalizarea perioadei de studii în cadrul programului.
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3.5. UMFTGM-REG-77 - Regulamentul de obținere a atestatului de abilitare (Anexa 5)
Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de
abilitare, constituie cadrul legal pentru dobândirea calității de conducător științific de
doctorat pentru studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F Tîrgu Mureș.
Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de
abilitare este elaborat de către C.S.D. și avizat de organele de conducere ale fiecărei
instituții componente ale I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș, respectiv și de Consiliul
C.S.U.D. al I.O.S.U.D. din U.M.F. Tîrgu Mureș și apoi este aprobat de către Senatul
U.M.F. Tîrgu Mureș.
Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de
doctorat, iar teza de abilitare relevă capacitățile și performanțele didactice și de
cercetare ale candidatului.
Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice, la propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor și Certificatelor Universitare C.N.A.T.D.C.U.
Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obținut dreptul de conducere de
doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii Educației Naționale 1/2011, precum și
persoanele care au obținut atestatul de abilitare, având cel puțin funcția de lector/șef
de lucrări, sau de cercetător științific gradul III.
Criteriile minimale naționale necesare și obligatorii sunt completate cu criterii
specifice propuse de către C.S.D. și aprobate de C.S.U.D. și Senatul Universitar.
Susținerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obținerii atestatului de
abilitare se realizează în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, în
domeniul solicitat de candidat dintre cele trei domenii de specialitate ale Școlii
Doctorale: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.
Conducătorii de doctorat sunt evaluați periodic, o dată la 5 ani. Procedurile de evaluare
sunt stabilite de M.E.N.C.S., la propunerea C.N.A.T.D.C.U.
În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, M.E.N.C.S., pe
baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, de C.N.A.T.D.C.U., de C.N.C.S., de
Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etică a
Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, poate decide retragerea calității
de conducător de doctorat sau chiar retragerea titlului de doctor în științe.
Redobândirea calității de conducător de doctorat se poate obține după cel puțin 5 ani de la
pierderea acestei calități, la propunerea I.O.S.U.D., pe baza unui raport de evaluare internă,
ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuată de C.N.A.T.D.C.U.
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Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de
abilitare conține anexe care asigură întocmirea tezei de abilitare, precum și documente
necesare evaluării și certificării îndeplinirii criteriilor minimale și obligatorii.
3.6. UMFTGM-PO-SDR-01 - Procedura de admitere la studii universitare de doctorat (Anexa 6)
I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș a elaborat o procedură proprie de admitere la studii
universitare de doctorat, care este axată pe candidatul la doctorat în vederea selecției
candidaților pentru locurile bugetate cu bursă și bugetate fără bursă alocate, respectiv
pentru locurile cu taxă aprobate și anunțate.
Procedura stabileşte principiile, metodele, criteriile şi etapele pe baza cărora se va
efectua procesul riguros, echitabil și transparent pentru selecţia şi clasificarea
candidaților la studii universitare de doctorat pentru locurile cu frecveță la buget, cu
sau fără bursă, respectiv locurile cu frecvență cu taxă.
Școala Doctorală asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a
candidaților pentru admiterea la doctorat pe locurile oferite de conducătorii de
doctorat titulari și garantează accesul la aceste informații, inclusiv prin publicarea pe
Internet și prin alte mijloace de informare.
Competiția la admitere pe locuri bugetate se va desfășura pe locuri alocate specific
fiecărui domeniu - Medicină, Medicină Dentară respectiv Farmacie în funcție de
proporția conducătorilor de doctorat abilitați pe aceste domenii (cu rotunjirea valorii
proporționale la cifra întreagă superioară pentru domeniile cu conducători de doctorat
puțini - Medicină Dentară și Farmacie), sau prin decizie a Senatului privind numărul de
locuri alocate pe domenii.
Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere la doctorat, candidatul la studiile
universitare de doctorat își alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători
de doctorat ai Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș care oferă locuri de
student-doctorand pentru acel concurs de admitere, și concurează pentru ocuparea
unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reușitei, acel conducător de doctorat va
coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul școlii
doctorale unde conducătorul de doctorat este titular.
Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a
candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii
de doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment
dat. În baza hotărârii Senatului UMF Tîrgu Mureș Nr. 5 din 8.04.2016 s-a aprobat
alocarea câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (3 locuri),
la buget cu frecvență redusă (fără bursă), fără examen de admitere, șefilor de promoție
de la programele de studiu Medicină, Medicină Dentară și Farmacie din anul respectiv.
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3.7. UMFTGM-PO-SDR-02 - Procedura de desfășurare a studiilor universitare de
doctorat (Anexa 7)
Ca parte integrantă a contractului de studii doctorale I.O.S.U.D. a conceput planul
studiilor universitare de doctorat prevăzut pentru 4 ani, care este anexă a
Regulamentului instituțional al I.O.S.U.D.
Programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul unei şcoli doctorale sub
coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde atât un program de pregătire
bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale, cât și un program
individual de cercetare ştiinţifică.
Forma de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la U.M.F. Tîrgu Mureș este cu
frecvenţă, iar studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului
doctoral, care necesită prezenţa efectivă a acestuia în cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu
Mureș, sau în cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau
parteneriate instituţionale cu I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș, în afara perioadelor
aferente mobilităţilor. Durata programului de doctorat este de 4 ani, în cadrul
învăţământului superior medical uman şi farmaceutic.
Școala Doctorală pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program de pregătire bazat
pe studii universitare avansate alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni
instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminarii, laboratoare şi alte asemenea activități.
Ş̦coala Doctorală este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de
pregătire avansată a tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale a I.O.S.U.D.
Parcurgerea programului de pregătire în anul I bazat pe studii universitare de doctorat
avansate, duce la acordarea unui număr de 60 de credite transferabile.
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să afecteze în mod
negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică şi trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat.
Prin hotărârea nr. 2 din 06.06.2016 a Consiliului de Administrație, doctoranzii
bugetați admiși în 2015, precum și cei care vor fi admiși în septembrie 2016 trebuie să
desfășoare, în mod obligatoriu, minim 6 ore pe săptămână de activități didactice, în
conformitate cu prevederile legii, prin asimilare cu poziția de asistent universitar pe
perioadă determinată. Numele fiecărui doctorand va fi menționat în statele de funcții
și de personal didactic corespunzător fiecărei discipline.
Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand în
unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat și vor
avea obligația de a susține în fața comisiei de îndrumare, un proiect de cercetare și 3
referate științifice pe durata studiilor doctorale.
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Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfășurării şi organizării programului
de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat.
Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al
studentului-doctorand, fiind obligat sa ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura
acestuia condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării
programului de doctorat. Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor de
cercetare în care este implicat studentul-doctorand reprezintă şi o obligaţie specifică a
I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș, a Școlii Doctorale şi a conducătorului de doctorat.
Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand susţine, la
solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de
cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au
rolul de a ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.
Pentru susținerea tezei de doctorat performanța minimă acceptată în I.O.S.U.D. a
U.M.F. Tîrgu Mureș o reprezintă publicarea rezultatelor în cel puțin 3 articole științifice
in extenso. Începând cu 1.10.2014 standardul minim de publicații este: un articol ca
prim-autor în revistă internațională, cotată ISI, cu scor relativ de influență sau factor de
impact, respectiv încă 2 articole în reviste indexate BDI sau clasificate B+ (CNCSIS), la cel
puțin unul dintre acestea studentul-doctorand fiind autor principal. Sunt acceptate maxim
2 lucrări in press (lucrări care au cel puțin acceptul scris, formal, al editorului revistei,
pentru publicare a articolului, transmis electronic către autorul de corespondență) și sunt
considerate publicate articolele care au codul DOI alocat. Sunt luate în calcul doar
articolele în care doctorandul are menționată afilierea la UMF Tîrgu Mureș.
Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi
membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea
obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.
Locul/calitatea de student-doctorand se încheie/pierde și se eliberează doar după
emiterea ordinului de acordare a titlului de doctor în științe de către Ministrul Educației
Naționale și Cercetării Științifice sau prin exmatricularea/retragerea studentului-doctorant.
3.8. UMFTGM-PO-SDR-03 - Procedura de formatare a tezei de doctorat (Anexa 8)
Începând cu 1 octombrie 2014 s-a implementat un nou model standardizat al tezelor
de doctorat, noul model devenind obligatoriu pentru toate tezele de doctorat susținute
în cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș.
3.9. UMFTGM-PO-SDR-04 - Procedura de acordare a calificativelor (Retrasă) (Anexa 9)
Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei
de doctorat, în faţa unei comisii de doctorat.
16

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
ROMÂNIA

I.O.S.U.D. a U.M.F. TÎRGU-MUREŞ
ŞCOALA DOCTORALĂ
RAPORT DE ACTIVITATE 2011-2015

Susţinerea publică poate avea loc numai după acordul conducătorului de doctorat şi a
comisiei de îndrumare, după îndeplinirea condiţiilor minimale impuse şi stabilite de
Consiliul Şcolii Doctorale, avizate de către Consiliul pentru Studii Universitare de
Doctorat şi aprobate de Senatul Universităţii.
Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, a rapoartelor referenţilor oficiali şi a
răspunsurilor oferite de candidat la întrebările comisiei şi a celor prezenţi la susţinere,
comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului care urmează să îl
acorde tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: “Excelent”, “Foarte
bine”, Bine”, “Satisfăcător” şi “Nesatisfăcător”.
Procedura pentru acordarea calificativelor în urma susținerilor publice a tezelor de
doctorat a fost utilizată în perioada septembrie-decembrie 2014, fiind retrasă ulterior.
3.10. UMFTGM-PO-SDR-05 - Procedura pentru Comisia de îndrumare (Anexa 10)
Pentru desfășurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de
îndrumare, formată din alți 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a
conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate școlii doctorale sau din cadre
didactice și de cercetare neafiliate acesteia.
Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma
consultării cu studentul-doctorand, încă de la începutul studiilor de doctorat.
Pentru asigurarea unui parcurs științific coerent, studentul-doctorand susține, la
solicitarea sa și cel puțin o data la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de
cercetare științifică în fața comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat, care au
rolul de a ghida, a corecta și a susține parcursul științific al studentului-doctorand.
Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susținerea în ședință publică a tezei
de doctorat în fața comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, denumită comisie
de doctorat. Susținerea publică a tezei de doctorat poate avea loc numai după ce
conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare și-au dat acordul, și a avut loc o
presusținere în fața comisiei de îndrumare, presusținere care poate fi publică.
Conform procedurii elaborate de I.O.S.U.D. comisia de îndrumare are obligaţia de a
întocmi un proces verbal corelat cu lista de verificare a îndeplinirii condiţiilor
minimale și obligatorii pentru susţinerea publică a tezei de doctorat, documente care
vor fi ataşate dosarului pentru susţinerea publică.
În cazul identificării (la presusținere) de către comisia de îndrumare a neîndeplinirii
standardelor impuse sau a unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare,
inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate
ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, acordul de susținere publică nu se obține.
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4. Capacitatea instituțională a I.O.S.U.D.
4.1. Planul de învățământ
- anul I - programul de studii universitare avansate de doctorat
În cadrul anului I, Școala Doctorală din U.M.F. Tîrgu Mureș pune la dispoziţia studenţilordoctoranzi un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate alcătuit din
activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminarii,
laboratoare şi alte asemenea activități.
Ş̦coala Doctorală este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de
pregătire avansată a tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale a I.O.S.U.D.
Parcurgerea programului de pregătire în anul I bazat pe studii universitare de doctorat
avansate, duce la acordarea unui număr de 60 de credite transferabile.
În perioada anilor universitari 2011/2012 și 2012/2013 planul de învățământ al anului
I de studii universitare avansate de doctorat era structurat pe grupul de discipline
comune de bază (trunchi comun tuturor doctoranzilor) plus un grup de discipline de
specialitate care erau selectate în funcție de tema de doctorat (pagina 18).
Începând cu anul universitar 2013/2014 introducerea și acreditarea masteratului de
Cercetare științifică medico-farmaceutică M.C.S.M.F. a dus la restructurarea radicală a
planului de învățământ prin direcționarea studiului, cursurilor și activităților practice spre
cercetarea științifică actuală a domeniilor medicină și farmacie. Pilonii principali ai noului
plan de învățământ au ca scop conferirea de abilități și competențe în vederea îmbunătățirii
modului de desfășurare a activităților de cercetare, a ameliorării performanțelor în
accesarea granturilor de cercetare și nu în ultimul rând a redactării publicațiilor științifice și
a tezelor de doctorat. S-a considerat necesară schimbarea planului de învățământ pentru
a oferi doctoranzilor premizele specifice I.O.S.U.D., a îndeplinirii noilor exigențe și a
criteriilor minimale pentru susținerea publică a tezelor de doctorat.
Disciplinele obligatorii anului I de studii universitare avansate de doctorat sunt următoarele
- Fundamentele biostatistice ale cercetării biomedicale
- Metodologia cercetării științifice
- Etica cercetării științifice medicale
- Management proiecte de cercetare
- Conceperea și redactarea unui material științific medical publicabil
- Cercetare științifică fundamentală
- Cercetare științifică preclinică
- Cercetare științifică clinică. Medicina bazată pe dovezi
- Elaborarea proiectului de cercetare
Disciplinele opționale anului I de studii universitare avansate de doctorat sunt următoarele
- Documentare științifică on-line. Elemente de analiză critică a literaturii științifice
- Asigurarea calității cercetării medico-farmaceutice
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Menționăm că titularii acestor discipline sunt cadre didactice cu expertiză în domeniu din
cadrul universității, dar și din alte universități din țară și din străinătate.
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- an II-III-IV - programul individual de cercetare științifică
Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand în
unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat și vor
avea obligația de a susține în fața comisiei de îndrumare, un proiect de cercetare și 3
referate științifice pe durata studiilor doctorale.
Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfășurării şi organizării programului
de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat.
Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor de cercetare în care este
implicat studentul-doctorand reprezintă şi o obligaţie specifică a I.O.S.U.D. a U.M.F.
Tîrgu Mureș, a Școlii Doctorale şi a conducătorului de doctorat.
Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand susţine, la
solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de
cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au
rolul de a ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.
4.2. Masteratul de cercetare științifică medico-farmaceutică M.C.S.M.F. (Anexa 12)
- în anul universitar 2013/2014 se înființează și acreditează un program de studii
universitare de master de cercetare științifică medico-farmaceutică M.C.S.M.F.,
exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și orientat spre formarea competențelor
de cercetare științifică. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare este
echivalată cu programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.
- masteratul constituie o oportunitate nouă prin care absolvenţii studiilor universitare
aprofundează domeniul studiilor de licenţă sau un domeniu apropiat, se specializează în
profesie, obţin competenţe complementare din alte domenii, dezvoltând capacităţi de
cercetare ştiinţifică.
- masteratul asigură direcționarea studiului, cursurilor și activităților practice spre
cercetarea științifică actuală a domeniilor medicină și farmacie. Pilonii principali ai planului
de învățământ au ca scop conferirea de abilități și competențe în vederea îmbunătățirii
modului de desfășurare a activităților de cercetare, a ameliorării performanțelor în
accesarea granturilor de cercetare și nu în ultimul rând a redactării publicațiilor științifice și
a finalizării studiilor cu lucrarea de dizertație.
- durata ciclului universitar de masterat este de 1 an şi corespunde unui număr de 60 de
credite transferabile, ultimul semestru al masteratului incluzând şi programul de
cercetare ştiinţifică profesională.
- masteratul se încheie prin susţinerea unei lucrări de disertaţie; absolvenţii primesc
diploma de master şi obţin titlul de master în cercetarea medico-farmaceutică.
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4.3. Capacitatea de a susține învățarea în cadrul Școlii Doctorale
4.3.1. Biblioteca (Anexa 13 - Cod A1a, Anexa 14 - Cod A1b)
(Anexa 15 - Reviste România, Anexa 16 - Reviste Străine)
Studenții doctoranzi și masteranzii M.C.S.M.F. au acces la biblioteca universității, având
dotarea, organizarea și spațiile conforme cu cerințele actuale, cu detalii pe adresa web
https://www.umftgm.ro/universitate/directia-administrativa/biblioteca.html
Unităţi disponibile în biblioteca universității - 162.450 bucăți, dintre care:
cărţi
– 98.414 bucăți,
reviste
– 63.522 bucăți,
material audiovideo
–
514 bucăți
Unităţi disponibile în biblioteca instituţiei a căror vechime este mai mică de 5 ani 22.680 bucăți, dintre care:
cărţi
– 15.796 bucăți,
reviste
– 6.713 bucăți,
material audiovideo
–
171 bucăți
Biblioteca universității are un număr de 47 abonamente la reviste românești, dintre
care 33 sunt reviste de specialitate în domeniul sănătății.
Biblioteca universității are un număr de 35 abonamente la reviste străine, toate acestea
fiind reviste de specialitate din domeniul sănătății.
Biblioteca universității oferă acces, prin afilierea la programul ANELIS PLUS, la resursele
bibliografice on-line în rețeaua europeană a bibliotecilor universitare. De asemenea,
biblioteca universității ofera acces gratuit la baze de date, având ca scop susținerea
activității de informare și documentare necesară realizării temelor de cercetare-dezvoltare.
- Science-Direct journals
- Springerlink journals
- Thomson-Reuters
- Oxford journals
- Cambridge journals
- OVID LWW
4.3.2. Transparență instituțională
I.O.S.U.D. și Școala Doctorală actualizează și gestionează un website care asigură
accesul la regulamente, proceduri și informații legate de activitățile Școlii Doctorale.
www.umftgm.ro/doctorat
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4.3.3. Dotare laboratoare (Anexa 17 - Cod A1c)
Cercetarea în U.M.F. Tîrgu Mureș se desfășoară în laboratoare dedicate acestui tip de
activitate, cu o dotare corespunzătoare (Anexa 18 - Fișe dotare laboratoare).

Pe lângă aceste laboratoare, a fost înființat, construit și pus în funcțiune în decursul
anului 2015, Centrul Avansat de Cercetări Medico-Farmaceutice C.C.A.M.F., Prof.dr.
Minodora Dobreanu director, plus câțiva conducători de doctorat ca membri ai
centrului. Regulamentul de organizare și funcționare UMFTGM-REG-82 prezintă
modalitățile de accesare a aparatelor, dispozitivelor și ustensilelor din dotare, pentru
toți conducătorii de doctorat și studenții doctoranzi.
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4.3.4. Salarizare (Anexa 19 - Cod A1d)
Cheltuielile cu salarizarea în I.O.S.U.D. sunt trecute cumulativ în tabelul de mai jos și
reprezentate grafic în Figura 2.
An
Nr. conducători
Salarizare RON

2011
61
3.989.473

2012
51
3.625.514

2013
51
5.859.343

2014
50
5.558.416

2015
51
6.628.824

Figura 2. Reprezentare grafică a salarizării conducătorilor de doctorat 2011-2015
4.3.5. Computere la dispoziția doctoranzilor (Anexa 20 - Cod A1f)
a) Infrastructura Hardware - Birou RCCI
(1) Servere:
a. 16 CPU virtuale, 16 GB RAM, 800 GB, 4 NIC – server de virtualizare
b. 8 CPU virtuale, 8 GB RAM, 450 GB, 2 NIC – server de virtualizare
c. 8 CPU virtuale, 8 GB RAM, 450 GB, 2 NIC – server de virtualizare
d. 24 CPU virtuale, 24 GB RAM, 1.5TB, 4 NIC – server de virtualizare
e. 24 CPU virtuale, 48 GB RAM, 1 TB, 4 NIC – server de virtualizare
f. 4CPU, 8GB RAM, 11TB HDD – server storage
g. 2CPU, 8GB RAM, 200 GB – server web
h. 2CPU, 4GB RAM, 5.2TB HDD – server storage
1.1. Servere in alta locatie:
a. 1 server fizic/2 virtuale – CCAMF;
b. 4 servere fizice – Centrul de simulare
(2) Infrastructura de rețea:
a. Switch-uri Cisco si AlliedTelesis
b. Router Microtik
c. Cablare Fiber + CAT6 + CAT5
(3) Conectare la internet:
a. Fiber 10GB – RoEduNet
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(4) Alte echipamente:
a. Canon IR5075 – multifuncționala alb-negru A3 de mare viteza, cu
finisher pentru productie de brosuri
b. 4 Statii de lucru Quad core, 4,5 MHZ, 4 GB RAM, 500 GB
c. 5 Laptopuri I7 – quad core, 8GB RAM, SSD+HDD
d. 4 Laptopuri i3, 4GB RAM
e. Datavideoproiectoare – SVGA, XGA, HD – 8 buc.
b) Baza materiala
Număr de calculatoare la care studentii-doctoranzi și masteranzii au acces:
Departament/Facultate

Disciplina - Locatie

Facultatea de Medicina

Informatica - Sala 5
Informatica - Sala 180
Informatica - Sala 3
Informatica - Sala 176
Histologie - Sala 2 (249)
Histologie - Sala 1 (246)
Discipline de studiu
Metodologia Cercetarii
Industrie Farmaceutica
Discipline de studiu
Discipline de studiu, evidenta
pacienti
Centrul de simulare
CCAMF
Sala Internet
Sala Rezidenti
Sala Reviste

Facultatea de Farmacie

Facultatea de Medicina
Dentara
Centrul de simulare
CCAMF
Biblioteca

Nr. calculatoare/
Laptopuri
9
25
25
20
8
15
197
24
20
50
24

Total

21
60
80
16
5
599

4.3.6. Persoane angajate secretariat (Anexa 21 - Cod A1g)
Numărul de persoane angajate pentru a oferi servicii de secretariat: 2
Nr.crt.
1.
2.
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sing. Viorica Pal
ec. Daniela Dumangiu
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4.3.7. Cheltuieli mobilități conducători de doctorat (Anexa 22 - Cod A1h)
Suma cheltuită din venituri proprii pentru mobilitatea personalului ştiinţific şi de cercetare,
total pentru perioada 2011-2015 este de 1.416.668 RON.
Sumele alocate mobilităților personalului științific și de cercetare sunt în creștere anuală în
perioada 2011-2015, o parte din sumă fiind utilizată pentru mobilitățile cadrelor didactice
care sunt conducători de doctorat.
Finanțare mobilități*
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
Mobilitati contracte cercetare RON
113.677 126.185 64.653 141.998 115.529 562.042
Mobilități venituri proprii RON
184.657 208.644 265.138 358.817 399.412 1.416.668
Mobilități finanțare externă
18.285 34.889 19.232 21.170 490.881 584.457
nerambursabilă
* Sursa valorilor de finanțare a fost serviciul de Contabilitate al Universității.

Figura 3. Evoluția finațării mobilităților 2011-2015
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5. Conducători de doctorat afiliați I.O.S.U.D.
5.1. Conducătorii de doctorat şi data dobândirii calităţii/abilitării (Anexa 23 - Cod A21a)
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Numele şi prenumele
Ordinul ministrului Reconfirmat prin Atestat Abilitare prin
conducătorului de doctorat
de confirmare
Ordinul ministrului Ordinul ministrului
Prof.dr.Abram Zoltan Samoil
1437/02.07.2007
1805/2007
Prof.dr.Azamfirei Leonard
4697/14.08.2009
Prof.dr.Baghiu Maria Despina
3292/26.02.2008
Prof.dr.Băţaga Simona
4963/31.07.2008
Prof.dr.Băţaga Tiberiu
4697/14.08.2009
Prof.dr.Bănescu Claudia
5906/04.12.2015
Prof.dr.Benedek Imre Sandor
1071/05.05.2007
1805/2007
623/06.11.2014
Prof.dr.Benedek Istvan
4697/14.08.2009
Prof.dr.Benedek Theodora
31/29.01.2014
Prof.dr.Boja Radu
3823/03.05.2006
1805/2007
Prof.dr.Borda Angela
5658/12.12.2005
1805/2007
Prof.dr.Boţianu Alexandru
5203/23.11.2000
1805/2007
Prof.dr.Brassai Attila Miklos
5679/19.11.2010
Prof.dr.Brassai Zoltan
3609/17.04.1996
1805/2007
Prof.dr.Brînzaniuc Klara
1437/02.07.2007
1805/2007
Prof.dr.Buruian Mircea
4697/14.08.2009
Prof.dr.Caraşca Emilian
479/05.03.2007
1805/2007
Prof.dr.Copotoiu Constantin
3823/03.05.2006
1805/2007
Prof.dr.Copotoiu Sanda
1437/02.07.2007
1805/2007
Prof.dr.Deac Radu
4794/16.04.1993
1805/2007
Prof.dr.Dehelean Cristina
4209/10.06.2015
Prof.dr.Dobreanu Dan
3656/10.04.2009
Prof.dr.Dobreanu Minodora
4963/31.07.2008
Prof.dr.DogaruMaria Titica
4963/31.07.2008
Prof.dr.Dogaru Grigore
4697/14.08.2009
Prof.dr.Dobru Ecaterina
4963/31.07.2008
Daniela
Prof.dr.Draşoveanu
Constantin 5221/25.01.1994
1805/2007
Prof.dr.Egyed Zsigmond Emeric 3823/03.05.2006
1805/2007
Prof.dr.Gabos Grecu Iosif
479/05.03.2007
1805/2007
Prof.dr.Gyéresi Árpád
5203/23.11.2000
Prof.dr.Gurzu Simona
4104MD/05.07.2013
MD/5.07.2013
Prof.dr.Incze Alexandru
479/05.03.2007
1805/2007
Prof.dr.Jung Ioan
4110/05.06.2003
1805/2007
Prof.dr.Kikeli Pal
3656/10.04.2009
28

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
ROMÂNIA

I.O.S.U.D. a U.M.F. TÎRGU-MUREŞ
ŞCOALA DOCTORALĂ
RAPORT DE ACTIVITATE 2011-2015

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Prof.dr.Kun Imre Zoltán
Prof.dr.Mărginean Oana
Conf.dr.Mihai Adriana
Prof.dr.Muntean Daniela
Prof.dr.Nagy Örs
Prof.dr.Nireştean Aurel
Prof.dr.Oltean Galafteon
Prof.dr.Oşan Virgil Gheorghe
Prof.dr.Pascu Ion
Prof.dr.Păcurar Mariana
Prof.dr.Popşor Sorin
Prof.dr.Pavai Zoltan
Prof.dr.Puşcaşiu Lucian
Prof.dr.Sin Ileana Anca
Prof.dr.Stolnicu Simona
Prof.dr.Szabo Bela
Prof.dr.Szilagyi Tibor
Prof.dr.Szekely Melinda
Prof.dr.Tőkés Béla

4807/17.08.2005
5732/22.10.2009
5203/23.11.2000
5658/12.12.2005
4848/30.10.2002
3823/03.05.2006
4794/16.04.1993
4697/14.08.2009
4629/07.09.2004
4963/31.07.2008
4807/17.08.2005
4697/14.08.2009
1437/02.07.2007
5679/19.11.2010
4963/31.07.2008
5203/23.11.2000

1805/2007
623/06.11.2014
4104MD/05.07.2013
MD/5.07.2013
1805/2007
1805/2007
1805/2007
1805/2007
1805/2007
1805/2007
4458MD/09.08.2013
MD/9.08.2013
1805/2007
1805/2007

1805/2007

5.2. Număr conducători de doctorat - total în Universitate
Anul
Număr conducători de doctorat
Din care consultanţi > 65 ani
Din care cu ATESTAT DE ABILITARE

2011
61
19
-

2012
54
19
-

2013
52
15
3

2014
51
13
6

2015
52
13
8

Figura 4. Număr conducători de doctorat afiliați I.O.S.U.D.
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5.3. Conducători de doctorat pe categorii de vârste - total în Universitate
Vârsta conducătorilor
Nr. conducători
(procent din total)

< 40
2
(3.77%)

41-50
9
(16.98%)

51-60
13
(24.53%)

61-70
19
(35.85%)

> 70
10
(18.87%)

Total
53
(100%)

Figura 5. Conducători de doctorat pe categorii de vârstă

5.4. Conducători de doctorat - grad profesional și îndeplinire criterii minimale abilitare
Grad didactic
Profesori
Conferenţiari
Șef Lucrări
Total

Număr/Procent
52 / ( 98.11%)
1 / ( 1.98%)
- /(
0%)
53 / (100 %)

Figura 6. Grad didactic conducători de doctorat

Îndeplinire criterii minimale abilitare
Cu atestat de abilitare
Cu criterii de abilitare îndeplinite
Fără îndeplinire criterii de abilitare
Total

Număr/Procent
8 / ( 15.09%)
11 / ( 20.75%)
34 / ( 64.15%)
53 / (100 %)

Figura 7. Îndeplinire criterii de abilitare conducători de doctorat

Situația statistică a conducătorilor de doctorat defalcată pe cele trei domenii este
prezentată detaliat în tabelele de mai jos.
5.5. Număr conducători de doctorat - domeniul MEDICINĂ
Anul
Număr conducători de doctorat - M
Din care consultanţi > 65 ani
Din care cu ATESTAT DE ABILITARE
30

2011
51
15
-

2012
45
15
-

2013
44
12
3

2014
43
10
6

2015
44
11
7
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5.6. Număr conducători de doctorat - domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Anul
Număr conducători de doctorat - MD
Din care consultanţi > 65 ani
Din care cu ATESTAT DE ABILITARE

2011
5
2
-

2012
5
2
-

2013
4
1
-

2014
4
1
-

2015
3
-

2013
4
2
-

2014
4
2
-

2015
5
3
1

5.7. Număr conducători de doctorat - domeniul FARMACIE
Anul
Număr conducători de doctorat - F
Din care consultanţi > 65 ani
Din care cu ATESTAT DE ABILITARE

2011
5
2
-

2012
4
2
-

Comentarii
Analiza de mai sus relevă că dintre cei 35.84% o parte (15.09%) au certificatul de
abilitare, iar altă parte (20.75%) îndeplinesc criteriile de abilitare. Această proporție
relativ mică de cadre didactice abilitate ar putea fi explicată prin următoarele:
- majoritatea cadrelor didactice au dobândit calitatea de conducător de doctorat
anterior HG nr. 681/2011 (Codul Studiilor Doctorale) care demotivează obținerea
atestatului de abilitare.
- regulamentul propriu de abilitare UMFTGM-REG-77 al I.O.S.U.D. din U.M.F. Tîrgu
Mureș prevede pe lângă criteriile naționale minimale și obligatorii și criterii specifice
care sunt superioare celor naționale.
- proporția ridicată a conducătorilor de doctorat cu vârstă peste 65 de ani poate
reprezenta o altă lipsă de motivație în obținerea atestatului de abilitare.
Măsuri
- stimularea cadrelor didactice care au promovat recent (conferențiari și profesori
universitari) pentru susținerea examenului de abilitare.
- politica instituțională a universității de creștere a investițiilor în infrastructura de
cercetare reprezintă premizele sporirii numărului de publicații și îndeplinirii criteriilor
de abilitare.
- conform legislației actuale promovarea la gradul didactic de profesor universitar nu
generează automat calitatea de conducător de doctorat; aceasta, împreună cu
dorința unor cadre didactice (cu grad de conferențiar, respectiv șef de lucrări) de
susținere a examenului de abilitare, creează premiza de creștere a numărului de
conducători de doctorat abilitați.
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6. Studenți doctoranzi înmatriculați ai I.O.S.U.D.
6.1. Număr de doctoranzi pe an de studii universitare de doctorat
Anul de studii
2011/2012 2012/2013 2013/2014
2014/2015
2015/2016
Forma de plată Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă
An I
22
53 26+6* - 26+10* 16 26+1** 21+1** 26+3* 21
An II
24
30
21
51
29
36
13
25** 18**
An III
26
55
25
25
18
47
30
35
12
An IV
17
38
23
48
24
21
20
43
28
Întreruperi
6
10
4
7
8
6
7
2
2
Prelungiri
50
13
24
61
19
40
17
39
21
40
(după terminarea
stagiului de 4 ani)
Total / categorii 145 199 129 185 133
132 136
124
140
93
TOTAL
344
314
265
260
233
* Suplimentarea locurilor bugetate pentru anul I
** În total sunt cuprinşi şi doctoranzii străini astfel:
Buget : 1 doctorand - cetăţean Palestinian, bursier al statului român - Medicină
Taxă : 1 doctorand - cetăţean Palestinian, CPV - Medicină Dentară

Figura 8. Statistica doctoranzi - buget

Figura 9. Statistica doctoranzi - cu taxă

6.2. Cifră de scolarizare aprobată pentru admitere la doctorat

Anul I

2011/2012
Buget Taxă
22
80

2012/2013
Buget Taxă
26+6*
15

2013/2014
Buget Taxă
26+10*
30

2014/2015
2015/2016
Buget Taxă Buget Taxă
26
30 26+3*
30

Comentarii
Numărul total de doctoranzi (buget și taxă) a scăzut între 2011 și 2015 din următoarele motive:
- dublarea taxei de școlarizare la studii universitare de doctorat (8000 RON din 2013);
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- începând cu anul 2012 admiterea la studiile universitare de doctorat s-a realizat în
baza unor criterii mai exigente, fapt care a condus la reducerea numărului de candidați;
- din anul 2013 s-au modificat criteriile minimale pentru susținerea publică a tezei.

Figura 10. Cifra de școlarizare aprobate pentru studii universitare de doctorat
6.3. Teze susţinute în total
Anul sustinerii
Număr teze susţinute

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

77

62

103

26

19

287

Figura 11. Număr teze de doctorat susținute în perioada 2011-2015
Comentarii
Numărul tezelor susținute în perioada 2011-2015 prezintă fluctuații vizibile deoarece:
- în perioada 2011-2012 criteriile de susținere au fost mai permisive;
- începând cu 1 oct. 2013 au fost introduse noi cerințe minimale pentru finalizarea cu
susținerea publică a tezei, semnificativ mai dificile: o lucrare ISI ca prim-autor, plus
două articole BDI dintre care la unul, obligatoriu, ca autor principal;
- numărul mare de susțineri publice a tezelor de doctorat în anul 2013 se datorează
impunerii exigențelor din partea Școlii Doctorale adresată doctoranzilor înmatriculați
anterior anului universitar 2007-2008;
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În concluzie, în pofida faptului că, numărul susținerilor tezelor finalizate a scăzut,
analiza performanțelor studenților doctoranzi indică o creștere a calității producției
științifice reflectată în numărul de articole ISI și BDI publicate (vezi subcapitol 9.4).
6.4. Studenţi doctoranzi retrași/exmatriculaţi
Anul exmatriculării
Număr doctoranzi retrași/exmatriculaţi

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

32

34

39

16

23

144

6.5. Rată de retragere
An de studiu
Retraşi/exmatriculați
(% din total)
Buget
(% dintre bugetați)
Taxă
(% dintre cei cu taxă)

2011
32
(9.30%)
18
(12.41%)
14
(7.04%)

Figura 12. Doctoranzi retrași/exmatriculați

2012
34
(10.83%)
13
(10.08%)
21
(11.35%)

2013
39
(14.72%)
10
(7.52%)
29
(21.97%)

2014
16
(6.15%)
5
(3.68%)
11
(8.87%)

2015
23
(9.87%)
5
(3.57%)
18
(19.35%)

Total
144
51
93

Figura 13. Proporție doctoranzi exmatriculați buget/taxă

Comentarii
Motivele retragerii/exmatriculării studenților-doctoranzi au fost următoarele:
- existența doctoratelor cu perioadă extinsă peste 6 ani, care ar fi avut termen de
finalizare până în 2012;
- neîndeplinirea criteriilor minimale pentru susținerea publică.
6.6. Durată medie a studiilor universitare de doctorat
2015
2011
2012
2013
2014
6 ani 4 ani 6 ani 4 ani 6 ani 4 ani 6 ani 4 ani 6 ani 4 ani
Durata medie 7.52 4.20 8.34 5.36 8.50 4.96 4.84 4.51
An
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6.7. Rată de prelungire
An studiu Regim legal Total În termen La termen cu Prelungire Rata de
Durata medie
întrerupere
prelungire studii doctorat
și durată
2011
6 ani
23
0
7
16
69.56%
7.52
4 ani
54
30
2
22
40.74%
4.20
2012
6 ani
26
0
4
22
84.61%
8.34
4 ani
36
9
3
24
66.66%
5.36
2013
6 ani
6
0
5
1
16.66%
8.50
4 ani
96
41
19
36
37.50%
4.96
2014
4 ani
25
12
4
9
36.00%
4.84
2015
4 ani
35
22
4
9
25.71%
4.51

Figura 14. Rata de prelungire a studiilor de doctorat Figura 15. Durata medie a studiilor de doctorat
Comentarii
Calculând rata de prelungire a studiilor universitare de doctorat se observă că durata
reglementată la 6 ani s-a asociat cu cele mai mari prelungiri. Impunerea prin legislație,
Codul Studiilor Doctorale HG 681/2011, a duratei de 4 ani s-a soldat cu o reducere la
jumătate a ratei de prelungire a studiilor universitare de doctorat.
Situația statistică a studenților doctoranzi defalcată pe cele trei domenii este
prezentată detaliat în tabelele de mai jos.
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6.8. Situaţie studenţi doctoranzi - domeniul MEDICINĂ
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă
22
47 23+6*
- 26+8* 12 21** 16 20+2* 21
20
25
21
45
26
34
9
21** 13
21
50
21
20
18
41
27
33
9
13
37
18
44
20
17
20
39
25
5
10
1
4
1
2
2
41
6
18
58
19
37
22
42
20
34

MEDICINĂ
An I
An II
An III
An IV
Întreruperi
Prelungiri
(după terminarea
stagiului de 4 ani)
Total / categorii
122 175 108 167 117 111 125 106 123
79
TOTAL
297
275
228
231
202
* Suplimentarea locurilor bugetate pentru anul I
** În total sunt cuprinşi şi doctoranzii străini astfel:
Buget : 1 doctorand - cetăţean Palestinian, bursier al statului român - Medicină
6.9. Teze susţinute - domeniul MEDICINĂ
Anul sustinerii
Număr teze susţinute

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

69

55

83

24

9

240

6.10. Studenţi doctoranzi retrași/exmatriculaţi - domeniul MEDICINĂ
Anul exmatriculării
Număr doctoranzi retrași/exmatriculaţi

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

27

30

35

13

23

128

6.11. Situaţie studenţi doctoranzi - domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
MEDICINĂ DENTARĂ Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă
An I
6
1*
1
3
4**
2
An II
2
1
6
1
1
1
3**
An III
2
4
2
1
6
1
An IV
3
1
2
3
2
1
4
Intreruperi
1
1
2
1
Prelungiri
2
3
2
5
2
2
(după terminarea
stagiului de 4 ani)
Total / categorii
9
15
7
10
9
10
5
11
4
5
TOTAL
24
17
19
16
9
36
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* Suplimentarea locurilor bugetate pentru anul I
**În total sunt cuprinşi şi doctoranzii străini astfel:
Taxă : 1 doctorand - cetăţean Palestinian, CPV
6.12. Teze susţinute - domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Anul sustinerii
Număr teze susţinute

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

5

3

15

2

5

30

6.13. Studenţi doctoranzi exmatriculaţi - domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Anul exmatriculării
Număr doctoranzi retrași/exmatriculaţi

2011

2012

1

2013

2

2014

3

2015

2

TOTAL

-

8

6.14. Situaţie studenţi doctoranzi - domeniul FARMACIE
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016*
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă
3
1*
3
3
2
4+1*
2
1
3
1
3
3
2
3
1
2
4
3
1
3
1
3
2
2
3
3
1
2
1
2
1
7
7
4
2
3
2
1
4

FARMACIE
An I
An II
An III
An IV
Intreruperi
Prelungiri
(după terminarea
stagiului de 4 ani)
Total / categorii
14
9
14
8
7
11
TOTAL
23
22
18
* Suplimentarea locurilor bugetate pentru anul I

8

7

13

15

9
22

6.15. Teze susţinute - domeniul FARMACIE
Anul sustinerii
Număr teze susţinute

2011
3

2012
4

2013
5

2014
-

2015
5

TOTAL
17

2015
-

TOTAL
8

6.16. Studenţi doctoranzi exmatriculaţi - domeniul FARMACIE
Anul exmatriculării
Număr doctoranzi retrași/exmatriculaţi

2011
4

2012
2

2013
1

2014
1
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7. Număr de masteranzi M.S.C.M.F. pe an de studii
Situaţia masteranzilor înmatriculaţi la programul de Master de Cercetare Știinţifică
Medico Farmaceutică M.C.S.M.F. din cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureş.
An universitar
Număr masteranzi

2013/2014
42

2014/2015
29

2015/2016
27

Figura 16. Numărul masteranzilor înscriși
7.1. Procent de absolvenţi ai masterului M.S.C.M.F. admiși ca doctoranzi
- 2014 - 16 (38.09%) dintre masteranzii M.S.C.M.F. au fost admiși ca doctoranzi
- 2015 - 7 (24.14%) dintre masteranzii M.S.C.M.F. au fost admiși ca doctoranzi
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8. Admiterea la studii universitare de doctorat
I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș a elaborat o procedură proprie de admitere la studii
universitare de doctorat, care este axată pe candidatul la doctorat în vederea selecției
candidaților pentru locurile bugetate cu bursă și bugetate fără bursă alocate, respectiv
pentru locurile cu taxă aprobate și anunțate. Menționăm că până la admiterea din
sesiunea septembrie 2012, locurile bugetate erau repartizate conducătorilor de doctorat.
Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a
candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de
doctorat din cadrul şcolii doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat.
În baza hotărârii Senatului U.M.F. Tîrgu Mureș Nr. 5 din 8.04.2016 s-a aprobat alocarea
câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (3 locuri), la buget
cu frecvență redusă (fără bursă), fără examen de admitere, șefilor de promoție de la
programele de studiu Medicină, Medicină Dentară și Farmacie din anul respectiv.
Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere la doctorat, candidatul la studiile
universitare de doctorat își alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători
de doctorat ai Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș care oferă locuri de
student-doctorand pentru acel concurs de admitere, și concurează pentru ocuparea
unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reușitei, acel conducător de doctorat va
coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul școlii
doctorale unde conducătorul de doctorat este titular.
Candidaţii concurează pe locurile bugetate doar pentru locul disponibil anunțat de
către conducătorul de doctorat și domeniul său de competență - Medicină, Medicină
Dentară sau Farmacie.
Competiția la admitere pe locuri bugetate se va desfășura pe locuri alocate specific
fiecărui domeniu - Medicină, Medicină Dentară respectiv Farmacie în funcție de
proporția conducătorilor de doctorat abilitați pe aceste domenii (cu rotunjirea valorii
proporționale la cifra întreagă superioară pentru domeniile cu conducători de doctorat
puțini - Medicină Dentară și Farmacie), sau prin decizie a Senatului privind numărul de
locuri alocate pe domenii.
Școala Doctorală asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a
candidaților pentru admiterea la doctorat pe locurile oferite de conducătorii de
doctorat titulari și garantează accesul la aceste informații, inclusiv prin publicarea pe
Internet și prin alte mijloace de informare.
Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către o Comisie
unică de admitere compusă din președinte, membri și un secretar. Conducătorul de
doctorat este membru de drept al Comisiei unice de admitere. Președintele Comisiei
unice de admitere este Directorul Școlii Doctorale. Secretarii Comisiei unice de admitere,
vor fi nominalizați dintre studenții doctoranzi ai UMF Tîrgu Mureș și nu au dreptul de a
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evalua și nota activitatea și performanța candidaților, asigurând împreună cu Secretariatul
Școlii Doctorale doar activitatea administrativă pentru procesul de admitere la doctorat.
Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din: evaluarea
performanței științifice, precum și un interviu pentru susținerea unui proiect de
cercetare, pe o temă acceptată și convenită cu conducătorul de doctorat, conform cu
domeniul de competență.
Interviul se susține în fața unei Comisii unice de admitere constituite din conducătorul
de doctorat, care a oferit locul de student-doctorand pentru admitere și reprezentanții
Consiliului Școlii Doctorale din I.O.S.U.D. a Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu
Mureș. Președintele Comisiei unice de admitere este Directorul Școlii Doctorale.
Comisia unică de admitere este propusă și se aprobă de Consiliul Școlii Doctorale.
Admiterea la doctorat este precedată de un test privind cunoașterea unei limbi străine
de circulație internațională, aleasă de candidat. Testul de competență lingvistică este
eliminatoriu. Examenul de competență lingvistică se susține la Catedra de limbi
moderne a Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș. Dacă un candidat deține
un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională
(Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competență
lingvistică nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui
text înregistrat pe casetă, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și
se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.
Pentru realizarea clasificării candidaților comisia de admitere constituită, realizează o
evaluare a următoarelor elemente cuantificabile din activitatea candidaților:
(a) proba interviului prin care candidatul susține proiectul de cercetare propus împreună
cu conducătorul de doctorat. Nota obținută pentru interviul susținut privind proiectul de
cercetare propus, este în intervalul de la 1 la 10 (valori întregi), cu nota minimă admisibilă
5 pentru calculul mediei finale. Ponderea notei interviului în calculul mediei generale finale
este de 10%. Nota pentru proiectul de cercetare propus este tot în intervalul de la 1 la 10
(valori întregi), cu nota minimă admisibilă 5 pentru calculul mediei finale. Ponderea notei
proiectului de cercetare în calculul mediei generale finale este de 20%. În cazul în care un
conducător de doctorat este în același timp și membru al Comisiei unice de admitere,
nominalizat de către Consiliul Școlii Doctorale, notele acordate pentru interviu, respectiv
pentru proiectul de cercetare, ca membru al Comisiei unice de admitere, sunt mediile
aritmetice (rotunjite la valori întregi) ale notelor acordate de ceilalți membri ai Comisiei
unice de admitere, corespunzător pentru interviu, respectiv proiectul de cercetare.
(b) Criteriul I din fișa de evaluare, se constituie ca performanță a anilor de studiu,
respectiv examenul de licență/disertație. Valoarea Criteriului I este luată în calcul ca al
doilea element de departajare în cazul unor candidați cu medii generale egale și punctaje
ponderate ale Criteriului II egale. Ponderea Criteriului I este de 25% din valoarea
punctajului acordat de maxim 8 puncte (Media x 0.25 x 8 / 10) pentru fișa de evaluare.
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(c) Criteriul II din fișa de evaluare, este reprezentat de activitatea științifică publicată
de către candidat în domeniul ales pentru studii universitare de doctorat, cărți din
domeniul științific, articole in extenso etc. Pentru Criteriul II, candidatului care
demonstrează cea mai bogată activitate la acest criteriu, prin evaluare separată pentru
fiecare domeniul ales - Medicină, Medicină Dentară, respectiv Farmacie, i se acordă
maxim 8 puncte. Pentru ceilalți candidați, la Criteriul II se calculează ponderea
punctajului exprimat proporțional la 8 puncte, din valoarea totală maximă obținută de
unul dintre candidați în sesiunea de admitere în desfășurare, prin evaluarea separată
pentru fiecare domeniu de studii universitare de doctorat ales - Medicină, Medicină
Dentară respectiv Farmacie. Clasificarea in ordinea punctajului ponderat la Criteriul II
este luată în calcul ca prim element de departajare în cazul unor candidați cu medii
generale egale. Ponderea Criteriului II este de 60% din valoarea punctajului final de
maxim 8 puncte (Punctaj acordat x 0.6) pentru fișa de evaluare.
(d) Criteriul III din fișa de evaluare, este reprezentat de activitatea de cercetare prin
participarea alături de colective/grupuri de cercetare în cadrul unor proiecte de cercetare
câștigate prin competiție națională/internațională - organizate de organisme abilitate,
candidatul regăsindu-se pe lista colectivului la momentul declarării proiectului câștigător
și a semnării contractului de finanțare. Pentru proiectele/granturile cu finanțare privată
se punctează doar directorul de proiect. Pentru Criteriul III, candidatului care
demonstrează cea mai bogată activitate la acest criteriu, prin evaluare separată pentru
fiecare domeniul ales - Medicină, Medicină Dentară, respectiv Farmacie, i se acordă
maxim 8 puncte. Pentru ceilalți candidați, la Criteriul III se calculează ponderea
punctajului exprimat proporțional la 8 puncte, din valoarea totală maximă obținută de
unul dintre candidați în sesiunea de admitere în desfășurare, prin evaluarea separată
pentru fiecare domeniu de studii universitare de doctorat ales - Medicină, Medicină
Dentară, respectiv Farmacie. Ponderea Criteriului III este de 15% din valoarea punctajului
final de maxim 8 puncte (Punctaj acordat x 0.15) pentru fișa de evaluare.
(e) Absolvenții programului de Master de Cercetare Științifică Medico-Farmaceutică
M.C.S.M.F. din cadrul Școlii Doctorale primesc 1 punct bonus în calculul de cuantificare
a activității științifice din fișa de evaluare UMFTGM-PO-SDR-01-F04.
(f) Fișa de evaluare va avea punctaj maxim cumulat de 10 puncte.
(g) Calculul mediei generale finale pentru clasificarea candidaților la admitere la
doctorat conține trei componente - punctajul acordat pe fișa de evaluare care are
pondere de 70%, punctajul acordat pentru proiectul/propunerea temei de cercetare
care are pondere de 20% respectiv punctajul acordat pentru interviul cu comisia unică
de admitere care are pondere de 10%.
Media generală finală minimă pentru un candidat pentru a putea fi declarat admis este
5, ținând cont că sistemul de notare este cuprins între 1 și 10.
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Situație statistică a numărului de candidați pe locurile bugetate și cu taxă la admitere
pentru perioada 2011-2015 (Anexa 24 - Cod A21c).
An
universitar

Locuri scoase la concurs Candidaţi Număr
înscrişi
candidați /
loc bugetat
Buget cu Buget Taxă
bursă

2011/2012

22

-

80

76

2012/2013

26+6*

-

15

32

1.23

2013/2014

26+10*

-

30

75

2014/2015

13

13

30

2015/2016

13

13+3* 30

Studenţi doctoranzi
înmatriculaţi
Buget Buget Taxă
cu bursă

fără
22
competiție

-

53

32

-

-

2.88

36

-

22

73

2.81

13+1*

13

22+1**

76

2.92

13

16

21

*Suplimentare de locuri bugetate de către MENCS după admitere
**Doctoranzi străini
Mențiune - prin adresa M.E.N. nr. 246/GP/28.07.2014, respectiv prin adresa
M.E.N.C.S. 190/GP/13.05.2015 locurile bugetate prin granturi de studii finanțate de
la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat sunt alocate separat la
formele de învățământ cu frecvență (buget cu bursă) și cu frecvență redusă (buget).

Figura 17. Statistică privind competiția la admitere pe locurile bugetate
Comentarii
Analizând numărul de candidați pe loc bugetat se observă o concurență în creștere
anuală, justificând și mai mult decizia de admitere axată pe candidat. Selecția
candidaților prin procesul de admitere a fost benefică pentru creșterea performanței
științifice și a calității științifice a tezelor de doctorat.
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9. Criterii de performanță
9.1. Conducători de doctorat: cărți, articole ISI, articole BDI (Anexa 25 - Cod B5)
An /categorie de articole
Conducători de Doctorat
2011
2012
2013
2014
2015
Total
An /categorie de articole
pe Universitate
2011
2012
2013
2014
2015
Total

ISI

BDI/B+

Cărţi

Capitole de cărţi

53
54
84
104
121
416

151
105
70
103
127
556

11
11
26
29
22
99

10
11
10
8
12
51

ISI

BDI/B+

Cărţi

Capitole de cărţi

95
89
137
189
171
681

166
192
162
202
222
944

93
36
73
92
91
385

0
13
0
73
44
130

Figura 18. Statistică comparativă articole ISI și BDI Figura 19. Statistică comparativă cărți și capitole
9.2. Conducători de doctorat care au obținut brevete de invenție (Anexa 26 - Cod B6a)
Prof.dr. BENEDEK Imre
Prof.dr. BOŢIANU Alexandru
Prof.dr. CARAȘCA Emilian
Prof.dr. INCZE Alexandru
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9.3. Conducători de doctorat: proiecte de cercetare (Anexa 27 - Cod B8d-h)
În perioada 2011-2015 numărul total al proiectele de cercetare/granturi raportate de
către conducătorii de doctorat este de 22, după cum urmează:
Total proiecte, din care
Derulate prin UMF
Finanţate de instituţii din ţară, obţinute în calitate
de beneficiar sau partener principal, respectiv
obţinute în calitate de partener
Finanţate de instituţii din ţară, obţinute în calitate
de partener
Contracte de cercetare/dezvoltare derulate,
contractate de un beneficiar privat
Proiecte câştigate în competiţii internaţionale
(în care universitatea este coordonator)
Proiecte câştigate în competiţii internaţionale
(în care universitatea este partener)

44

Proiecte ale conducătorilor
de doctorat
22
9

9
0
1
3
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9.4. Studenți doctoranzi și masteranzi: cărți, articole ISI, articole BDI (Anexa 25 - Cod B5)
An /categorie de articole
2011
2012
2013
2014
2015
Total

ISI
28
49
52
64
74
267

BDI/B+
115
132
90
132
160
629

Cărți
-

Capitole de cărţi
-

Figura 20. Statistică publicații ISI și BDI ale studenților doctoranzi
Comentarii
Selecția mai riguroasă și axată pe candidați la admiterea la studii universitare de
doctorat, criteriile de susținere mai exigente au fost premizele creșterii semnificative
a numărului de publicații ale studenților doctoranzi.
9.5. Studenți doctoranzi - proiecte de cercetare
În perioada 2011-2015 numărul total de doctoranzi cuprinși în proiectele de cercetare
POSDRU raportate de către studenții doctoranzi este:
- POSDRU - 2011 - 15 doctoranzi
- POSDRU - 2012 - 9 doctoranzi
- POSDRU - 2013 - 9 doctoranzi
- POSDRU - 2014 - 13 doctoranzi
În perioada 2012-2015 numărul total al granturilor interne câștigate și raportate de
către studenții doctoranzi este (www.umftgm.ro/universitate/cercetare/granturiinterne-de-cercetare-stiintifica):
- 2012 - 5 doctoranzi
- 2013 - 2 doctoranzi
- 2014 - 4 doctoranzi
- 2015 - 5 doctoranzi
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10. Alocări financiare destinate Școlii Doctorale (Anexa 28 - Cod A22a-c)
Situația financiară a fost pusă la dispoziție de către serviciul Contabilitate al U.M.F.
Cheltuieli din contracte de
cercetare

2011

Cheltuieli de personal

609921 435049 1285863 1315856

Materiale(chimicale,reactivi)

203216

Mobilitati
Deplasari
Taxe conferinte si congrese
Dotari(Obiecte de inventar si active
fixe)

113677 126185
79197 111660
34480 14525

Obiecte de inventar
Active fixe
Carti si publicatii,materiale
documentare

2012

2013

2014

2015

TOTAL

1282491

4929180

171978

307474

962406

64653
59703
4950

141998
99414
42584

115529
97920
17609

562042
447894
114148

566091 178970 777815

81980

641902

2246758

34300 30496 30424
531791 148474 747391

14958
67022

72943
568959

183121
2063637

4364

0

13306

82338 197400

8942

0

Cheltuieli din venituri proprii

2011

2014

2015

TOTAL

Mobilitati
Deplasari
Taxe conferinte si congrese

184657 208644 265138
110920 167905 199464
73737 40739 65674

358817
316411
42406

399412
319347
80065

1416668
1114047
302621

Materiale(chimicale,reactivi)

284405 252251 767017 1036103

820214

3159990

Dotari(Obiecte de inventar si active
fixe)
Obiecte de inventar
Active fixe
Carti si publicatii,materiale
documentare

724404 866180 2921399 2139542

2179949

8831474

457212 492955 700498 635264
267192 373225 2220901 1504278

626305
1553644

2912234
5919240

214263

912712
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Cheltuieli scoala doctorala
Cheltuieli de personal

2011
2012
2013
113964 107477 203702

2014
263440

2015
222707

TOTAL
911290

Materiale(chimicale,reactivi)
TOTAL

140616 32438 95160
254580 139915 298862

60142
323582

56270
278977

384626
1295916

Cheltuieli din proiecte externe cu
finanţare nerambursabilă
Cheltuieli de personal
Mobilitati
Deplasari
Taxe conferinte si congrese
Dotari(Obiecte de inventar si active
fixe)
Obiecte de inventar
Active fixe
Cladiri-constructii
Carti si publicatii,materiale
documentare
Burse

2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
980729 1293691 2425440 2030200 4259239 10989299
18285 34889 19232
21170
490881
584457
18285 34789 19232
21170
440469
533945
0
100
50412
50512
698794 853328 2417363
42588 47584987 51597060
1689 10824
3838
697105 842504 2413525

6898
393113
416362
35690 28112042 32100866
19079832 19079832

331193 132147 490838 135921
1238500 838000 4232100 1470081

52842 1142941
5089816 12868497

Taxele de şcolarizare, se aprobă de Senatul universităţii înainte de începerea fiecărui
an universitar, de regulă înainte de examenul de admitere pentru studenţii primului an
(Anexa 29 - Cod B8b).
An
Cuantumul taxei pentru
Cuantumul taxei pentru
Data aprobării taxei în
universitar doctoranzii înmatriculaţi la doctoranzii înmatriculaţi la
şedinţa de Senat
forma fără frecvenţă
forma cu frecvenţă cu taxă
2011/2012
4000 lei/an
9.06.2011
2012/2013
4000 lei/an
5.07.2012
2013/2014
4000 lei/an - pentru anii II-IV
3.04.2013
8000/lei/an pentru anul I
2014/2015
4000 lei/an - pentru anii III-IV
9.07.2014
8000/lei/an pentru anii I -II
2015/2016
4000 lei/an - pentru anul IV
8.04.2015
8000/lei/an pentru anii I-III
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11. Conferința anuală a Doctoranzilor și PostDoctoranzilor (Anexa 30 - Cod B10b)
An
2011
2012
2013
2014
2015

Conferinţa doctoranzilor
6-8 iulie
4-6 iulie
3-6 iulie
9-10 decembrie
7-11 decembrie

Lucrări prezentate
160
114
78
83
75

Figura 21. Statistica numărului de lucrări prezentate la Conferința Doctoranzilor
Comentarii
Începând cu Conferința Doctoranzilor din anul 2013 au fost impuse criterii de selecție
mai riguroase a lucrărilor prezentate în cadrul manifestării - sistem peer-review și
antiplagiat, fapt care ar putea explica scăderea numărului de lucrări înscrise.
Conferința 2012
Conferinţa Doctoranzilor s-a desfăşurat în perioada 04-06 iulie 2012, sub egida U.M.F.
Tîrgu Mureş, sponsorul principal al Conferinţei fiind Primăria Municipiului Tîrgu Mureş.
Alţi sponsori: SC Gedeon Richter SA şi SC Sandoz SA.
Au fost invitaţi pentru deschiderea oficială a Conferinţei personalităţi marcante ale
învăţământului medical românesc şi internaţional. Dintre personalitățile invitate amintim:
Prof. dr. Kasler Miklos – Institutul Oncologic Budapesta,
Prof. dr. Ario Santini – Director al Biomedical Research Center, Edinburgh,
Prof. dr. Raica Marius – Rector, U.M.F. "Victor Babeș" Timişoara.
Concluzia organizării conferinţei, în ceea ce priveşte numărul de lucrări trimise spre
publicare şi numărul de participanţi, este că au fost transmise spre publicare în revista Acta
Medica Marisiensis un număr de 114 lucrări, prezentate de 80 de doctoranzi, dintre care
61 de lucrări ale doctoranzilor şi post-doctoranzilor din Tîrgu Mureş.
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Conferința 2013
Conferinţa Doctoranzilor s-a desfăşurat în perioada 04-06 iulie 2013, sub egida UMF
Tîrgu Mureş.
Au fost invitaţi să participe la Conferinţă personalităţi marcante ale învăţământului medical
românesc şi internaţional. Dintre personalitățile invitate amintim:
Prof. dr. Ario Santini – Director al Biomedical Research Center, Edinburgh, Marea Britanie
Prof. dr. Gabriel Gurman – Director Soroka Medical Center, Beer Sheva, Israel
Prof. dr. Vitalyos Geza – Universitatea din Debrecen, Ungaria
Prof. dr. Raica Marius – Rector, U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara
Prof. dr. Radu Badea – Director C.S.U.D. – U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca
Prof. dr. Iulian Boldea – Director C.S.U.D. – Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș
În ceea ce priveşte numărul de lucrări trimise spre publicare şi numărul de participanţi,
concluzia este că au fost:
- transmise spre publicare în revista Acta Medica Marisiensis - 78 lucrări,
- prezentate de 70 de doctoranzi, dintre care 64 de lucrări ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor din Tîrgu Mureş.
Cu ocazia Conferinței Doctoranzilor a fost realizată și o întâlnire a Directorilor C.S.U.D.
de la Universitățile de Medicină din țară, în vederea realizării unei armonizări a studiilor
universitare de doctorat, precum și a uniformizării criteriilor minimale obligatorii
pentru susținerea publică a tezelor de doctorat
Conferința 2014
Conferinţa Doctoranzilor s-a desfăşurat în cadrul Zilelor U.M.F. Tîrgu Mureş, în data de
10 decembrie 2014.
Au fost invitaţi să participe la Conferinţă personalităţi marcante ale învăţământului
medical românesc şi internaţional.
Au fost transmise un număr de 83 lucrări spre publicare în revista AMM.
Conferința 2015
Conferinţa Doctoranzilor s-a desfăşurat în perioada 09-10 decembrie 2015, sub egida
UMF Tîrgu Mureş.
Au fost invitaţi să participe la Conferinţă personalităţi marcante ale învăţământului medical
românesc şi internaţional. Dintre personalitățile invitate amintim:
Prof. dr. Ario Santini – Director al Biomedical Research Center, Edinburgh, Marea Britanie
Prof. dr. Gabriel Gurman – Director Soroka Medical Center, Beer Sheva, Israel
Prof. dr. Jacques Crommen – Universite de Liege, Belgium
Prof. dr. Robert Gabor Kiss – Semelweis University, Budapest, Ungaria
49

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
ROMÂNIA

I.O.S.U.D. a U.M.F. TÎRGU-MUREŞ
ŞCOALA DOCTORALĂ
RAPORT DE ACTIVITATE 2011-2015

Prof. dr. Kilar Ferencz – University of Pecs, Ungaria
Prof. dr. Jozsef Timar – Semelweis University Budapest, Ungaria
Prof. dr. Cinteză Mircea – UMF „Carol Davila” Bucureşti
Dintre invitaţi, au susţinut prezentări la deschiderea Conferinței Prof.dr. Gabriel
Gurman, Prof.dr. Ario Santini, Prof.dr. Robert Gabor Kiss şi Prof.dr. Cinteză Mircea.
Concluzia generală privind organizarea conferinţei, în ceea ce priveşte numărul de lucrări
trimise spre publicare şi numărul de participanţi, este că au fost transmise spre publicare
în revista Acta Medica Marisiensis - 75 lucrări, prezentate de 91 de doctoranzi, dintre
care 45 de lucrări ale doctoranzilor şi post-doctoranzilor din Tîrgu Mureş.
Comentarii
Conferința Doctoranzilor și PostDoctoranzilor din 2015 a fost organizată în perioada
manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor U.M.F. Tîrgu Mureș și a celebrării celor 50
de ani de învățământ doctoral la universitatea noastră.
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12. Internaționalizarea studiilor universitare de doctorat și a
masteratului științific
12.1. Numărul doctoratelor în cotutelă, aflate în desfăşurare (Anexa 31 - Cod B9a)
*în anul univ. 2015/2016 se află în derulare: 10
An universitar
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Nr. doctorate în cotutelă
înmatriculate anul I
7
1
2
2
0

12.2. Numărul doctoratelor în cotutelă, finalizate în ultimii 5 ani calendaristici (Anexa 32 - Cod B9b)
An universitar
2011
2012
2013
2014
2015

Nr. doctorate în cotutelă
finalizate în ultimii 5 ani
3
10
8
9
2

Figura 22. Număr doctorate în cotutelă
în desfășurare

Figura 23. Număr doctorate în cotutelă
finalizate în ultimii 5 ani

Comentarii
Considerăm că numărul scăzut de doctorate în sistem cotutelă este un semnal
îngrijorător pentru I.O.S.U.D., iar una dintre preocupările Școlii Doctorale pe termen
51

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
ROMÂNIA

I.O.S.U.D. a U.M.F. TÎRGU-MUREŞ
ŞCOALA DOCTORALĂ
RAPORT DE ACTIVITATE 2011-2015

scurt îl reprezintă facilitarea și încurajarea încheierii de acorduri bilaterale de cercetare
și includerea în cadrul celor existente la Departamentul Relații Internaționale.
12.3. Numărul studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la programe de studii ale unor
instituţii de învăţământ superior din străinătate, pe o perioadă de cel puţin 3 luni
(ERASMUS şi alte forme de finanţare a stagiilor)
Mobilități ale doctoranzilor în programul ERASMUS (Anexa 33 - Cod B9d)
An universitar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Nr. doctoranzi
4
12
11

Perioada
mobilități de câte 3 luni
mobilități de câte 2 luni
mobilități de câte 2 luni

Figura 24. Statistica mobilităților efectuate de doctoranzi
12.4. Numărul studenţilor doctoranzi, cetăţeni ai altor state (Anexa 34 - Cod B9e)
- 2 cetăţeni palestinieni înmatriculaţi in domeniile Medicină şi Medicină Dentară
12.5. Cursuri predate într-o limbă de circulaţie internaţională (Anexa 35 - Cod B9l)
Conceperea şi redactarea unei publicaţii medicale - Prof.dr. Ario Santini (UK)
Etica cercetării ştiinţifice medicale - Prof.dr. Kristie Foley (USA)
Cercetare științifică medicală - Prof. Richard Maertz (Austria)
12.6. Personal angajat provenind din străinătate, din universităţi şi institute de cercetare
(Anexa 36 - Cod B9m)
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
52

Numele şi prenumele
Prof.dr. Ario Santini
Prof.dr. Maertz Richard Otto
Prof.dr. Kristie Foley
Dr. Şchiopu Alexandru

Ţara de provenienţă
Scoţia (UK)
Austria
USA
Suedia
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13. Managementul și asigurarea calității
13.1. Comisia de îndrumare UMFTGM-PO-SDR-05 (Anexa 10)
Pentru desfășurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de
îndrumare, formată din alți 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a
conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate școlii doctorale sau din cadre
didactice și de cercetare neafiliate acesteia.
Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma
consultării cu studentul-doctorand, încă de la începutul studiilor de doctorat.
Pentru asigurarea unui parcurs științific coerent, studentul-doctorand susține, la
solicitarea sa și cel puțin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de
cercetare științifică în fața comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat, care
au rolul de a ghida, a corecta și a susține parcursul științific al studentului-doctorand.
Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susținerea în ședință publică a tezei
de doctorat în fața comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, denumită comisie
de doctorat. Susținerea publică a tezei de doctorat poate avea loc numai după ce
conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare și-au dat acordul, și a avut loc o
presusținere în fața comisiei de îndrumare, presusținere care poate fi publică.
Comisia de îndrumare are obligaţia de a întocmi un proces verbal corelat cu lista de
verificare a îndeplinirii condiţiilor minimale și obligatorii pentru susţinerea publică a
tezei de doctorat, documente care vor fi ataşate dosarului pentru susţinerea publică.
În cazul identificării (la presusținere) de către comisia de îndrumare a neîdeplinirii
standardelor impuse sau a unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare,
inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate
ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, acordul de susținere publică nu se obține.
13.2. Regulament instituțional antiplagiat UMFTGM-REG-81 (Anexa 37 - Cod C11d)
Regulamentul indică modalitatea şi principiile de funcţionare ale procedurii antiplagiat
precum şi modalitatea de utilizare de către universitate sau de către entităţile ei
(facultăţi, departamente, compartimente, etc.) a serviciului antiplagiat. Următoarele
structuri au drept de utilizare asupra sistemului antiplagiat: rectoratul, prorectoratul
științific, prorectoratul didactic, I.O.S.U.D., decanatele celor trei facultăți, fiecare dintre
cele trei reviste (AMM, JCCM, RRML), Comisia de etică. Fiecare dintre aceste entități va
nominaliza o persoană (cadru didactic) cu atribuții în acest sens, care va primi drept de
utilizare a sistemului.
Regulamentul antiplagiat se aplică pentru toate lucrările elaborate în cadrul
universităţii, iar rezultatul pozitiv al acestui control, adică lipsa oricărei suspiciuni de
plagiat reprezintă condiţia admiterii pentru susţinerea lucrării sau publicarea acesteia.
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Sunt supuse evaluării antiplagiat următoarele documente: toate tezele de doctorat
susținute în cadrul I.O.S.U.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș, precum și toate lucrările de
dizertație la masterat M.S.C.M.F. susținute în cadrul U.M.F. Tîrgu Mureș.
Textul lucrării de analizat, în versiunea sa finală, admisă în vederea susţinerii acesteia,
trebuie să fie depus către departamentul corespunzător, atât în format listat cât şi în format
electronic (PDF) cu cel puţin 21 de zile înainte de termenul stabilit pentru susţinerea lucrării.
Pentru fiecare lucrare verificată este generat un Raport de Similitudine disponibil în
format Sumar și Complet în platforma de evaluare online.
Utilizatorul sistemului trebuie să examineze Raportul de Similitudine Complet din punct
de vedere al apariţiei în lucrare a unor împrumuturi neautorizate. Limitele admise
pentru coeficienții de similitudine sunt:
- coeficientul de similitudine 1 (toate frazele descoperite de sistem în alte
documente citate) să nu depăşeşească 5%;
- coeficientul de similitudine 2 (frazele a căror lungime depășește 25 de cuvinte) să
nu depăşească 5%.
În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine indicat, lucrarea nu
trezeşte suspiciuni, utilizatorul sistemului va semna „Procesul verbal de control al
originalităţii lucrării” şi va introduce lucrarea în Baza de Date a Sistemului, iar astfel
lucrarea va fi admisă în vederea susţinerii/publicării sale.
În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine Complet, utilizatorul
sistemului consideră că lucrarea necesită o evaluare suplimentară din cauza prezenţei
împrumuturilor neautorizate, va trimite Raportul de Similitudine Complet împreună cu
„procesul verbal de control al originalităţii lucrării” la prorectorul științific, directorul
IOSUD sau decan, după caz, care va informa coordonatorul (conducatorul științific,
autorul senior), dacă suspiciunea se ridică pentru doctorand sau un alt cadru didactic.
Pe baza Raportului de Similitudine Complet, coordonatorul lucrării va pregăti avizul său în
care analizează dacă lucrarea conţine sau nu împrumuturi neautorizate (plagiate) sau dacă
împrumuturile conţinute de lucrare care au fost marcate ca fiind citate nu ridică suspiciuni
din punct de vedere al originalităţii lucrării elaborate de către doctorand sau autor.
În cazul în care reiese că lucrarea nu conţine nici o dovadă de comitere a plagiatului de către
autorul ei, ci doar un număr mare de citate, indicând un grad scăzut de originalitate –
lucrarea nu va fi admisă în vederea susţinerii sale şi nu va fi inclusă în Baza de Date a
Sistemului. Autorul, după o consultare prealabilă cu coordonatorul său va realiza modificări
în lucrare, urmând ca lucrarea să fie supusă încă o dată întregii proceduri antiplagiat.
În situația în care din avizul care a fost menţionat, reiese că lucrarea reprezintă un plagiat,
aceasta nu va fi admisă în vederea susţinerii/publicării sale şi nici nu va fi inclusă în Baza de
Date a Sistemului, iar în ceea ce priveşte autorul/autorii lucrării, prorectorul științific va sesiza
în termen de 7 zile Comisia de etică U.M.F. care va demara procedura specifică de evaluare.
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13.3. Evaluarea conducătorilor de doctorat
Reglementările în vigoare și anume art. 44, art. 48 și art. 49 din codul studiilor doctorale
HG 681/2011 prevăd explicit evaluarea periodică atât a Școlilor Doctorale cât și a
conducătorilor de doctorat afiliați acestora, la U.M.F. Tîrgu Mureș realizându-se prima
evaluare încă din 2012, iar în această perioadă se desfășoară o nouă evaluare a
performanțelor științifice în vederea procesului de autoevaluare a Școlii Doctorale.
13.4. Comisia Senatului U.M.F. Tîrgu Mureș privind studiile doctorale UMFTGM-REG-14
Art. 32 alin (2) din Regulamentul UMFTGM-REG-14 de funcționare a Senatului U.M.F.
13.5. Departamentul de asigurarea calității UMFTGM-REG-45 (Anexa 38 - Cod C13)
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii reprezintă o structură funcţională, cu rol de
coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe
universitate în realizarea managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor,
organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor şi instruirea
personalului privind asigurarea calităţii. Departamentul aplică politica Senatului şi a
Rectorului în domeniul calităţii, respectând Carta UMFTGM, ISO 9001:2008, standarde
ARACIS, EUA, ENQA, etc.
Printre atribuțiile Departamentului de asigurarea calității se regăsesc Elaborează şi
coordonează
aplicarea
procedurilor
şi
activităţilor
de
evaluare
şi
asigurare a calităţii, decide/propune măsurile corective ce se impun, aprobate de
conducerea Universităţii.
Asigură implementarea și aplicarea standardelor de calitate la nivelul fiecărei structuri
a Universității. DAC are în subordine comisiile de evaluare şi de asigurare a calităţii de
la nivelul facultăţilor și Corpul de Audit Intern pe calitate (CAI).
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CONCLUZII
1. Școala Doctorală a U.M.F. Tîrgu Mureș este o entitate educațională cu tradiție
care funcționează de 50 de ani.
2. Obiectivele principale sunt îmbunătățirea calității activității de cercetare a
studenților doctoranzi și sporirea productivității științifice.
3. I.O.S.U.D. și Școala Doctorală funcționează după regulamente și proceduri
care au la bază legislația în vigoare, dar și măsuri proprii specifice.
4. Acest raport evalueaza dezvoltarea și activitatea I.O.S.U.D./S.D. a U.M.F. Tîrgu Mureș
pe perioada 2011-2015, conține date obiective, cuantificabile, legate de domeniile
principale ale activității instituției, dar și interpretarea dinamicii unor criterii și indicatori
de performanță care ne permit o analiză SWOT, după cum urmează:

Puncte tari
- în momentul de față, școala doctorală
prezintă stabilitate și predictibilitate;
- admiterea riguroasă, transparentă și
axată pe candidat;
- plan de învățământ actualizat și axat pe
dobândirea competențelor de cercetare
științifică;
cadre
didactice
de
predare
selecționate, cu experiență, profesioniști
de prestigiu atât din universitate cât și
din străinătate;
- asimilarea programului de master
științific ca trunchi comun cu pregătirea
de bază în cadrul Școlii Doctorale;
- implementarea de criterii noi de
calitate/publicații în finalizarea tezelor
de doctorat;
- creșterea anuală a numărului de
publicații ale doctoranzilor (ISI și BDI);
- formatarea tezei de doctorat în model
unitar;
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Puncte slabe
- număr scăzut de conducători de
doctorat;
- număr scăzut de conducători de
doctorat abilitați;
- lipsa lansării de programe pentru
proiecte dedicate doctoranzilor;
- doctorate relativ puține în cotutelă;
- mobilități puține ale conducătorilor de
doctorat și doctoranzilor;
- internaționalizarea Școlii Doctorale;
- lipsa unei platforme electronice pentru
încărcarea documentelor dosarelor de
admitere la doctorat;
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Oportunități
- stimularea cadrelor didactice care au
promovat recent (conferențiari și
profesori universitari) pentru susținerea
examenului de abilitare.
- politica instituțională a universității de
creștere a investițiilor în infrastructura
de cercetare reprezintă premizele
sporirii numărului de publicații și
îndeplinirii criteriilor de abilitare;
- facilitarea și încurajarea încheierii de
acorduri bilaterale de cercetare și
includerea în cadrul celor existente la
Departamentul Relații internaționale

Riscuri
- scăderea numărului de conducători de
doctorat în activitate;
- scăderea numărului de candidați la
admitere în cazul unui număr scăzut de
conducători;
- motivație scăzută pentru obținerea
atestatului
de
abilitare
pentru
conducătorii de doctorat care au obținut
această calitate anterior Legii 1/2011;

În condiţiile în care un doctorat impune rigoarea, adesea ascetică, a muncii de cercetare,
iar doctoratul este el însuşi o iniţiere riguroasă care nu se potriveşte oricui şi căreia nu
toţi îi rezistă, membrii Şcolii Doctorale, profesori şi studenţi doctoranzi, înţeleg că
doctoratul reprezintă forma insituţională supremă de consacrare profesională.
În consecinţă, singurele criterii de evaluare, vor fi valoarea ştiinţifică a demersului,
originalitatea tezei, precum şi seriozitatea, probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.
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