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1. INTRODUCERE
Prezentul PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE al Facultății de Medicină din cadrul
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu
Mureș PENTRU 2020-2024, este în concordanță cu:
1. Legea Educație Naționale. Legea nr 1 / 2011
2. Carta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”
din Târgu Mureș
3. Planul managerial privind cadidatura pentru funcția de Rector al Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, al
domnului Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, pentru 2020-2024
4. Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională al Universității de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, propus de Domnul Rector
Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, pentru 2020-2024
5. Planul managerial pentru candidatura la funcția de Decan al Facultății de Medicină din
cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”
din Târgu Mureș propus de Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi, pentru 2020-2024
6. Codul de Etică și Deontologie Profesională al Universității de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș
7. Codul drepturilor și obligațiilor studentului din cadrul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș
8. Raportul anual al Rectorului pentru anul 2019
9. Raportul anual al Decanului Facultății de Medicină pentru anul 2019
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu
Mureș este o universitate de prestigiu în sistemul românesc de învățământ superior, cu un ritm
de dezvoltare dinamic, cu mecanisme manageriale funcționale, eficiente și elastice și cu
stabilitate administrativă.
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu
Mureș a rezultat în anul 2018, în urma fuziunii dintre Universitatea de Medicină și Farmacie din
(UMF) Târgu Mureș, una din cele șase universități tradiționale medico-farmaceutice naționale
și Universitatea “Petru Maior” (UPM) din Târgu Mureș, o universitate comprehensivă, cu
tradiție în domeniul științelor inginerești.
Localizată în centrul Transilvaniei, pe valea Mureșului superior și cu o tradiție de peste 75
de ani de învățământ medico-farmaceutic și peste 30 de ani de învățământ tehnico-științific,
Universitatea, de-a lungul timpului, și-a dezvoltat programele de studii și infrastructura. În
prezent cuprinde 7 facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină în limba engleză,
Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Inginerie și Tehnologia
Informației, Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” și Facultatea de Economie și Drept. La
acestea se adaugă statutul de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD), care are în componența sa două școli doctorale: Școala doctorală de Medicină și
Farmacie și Școala doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, cu 7 domenii științifice.
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Universitatea dispune de o bază de învățământ completă formată din spații didactice și
laboratoare, numeroase facilități pentru studenți și cadre didactice, un Centru de Simulare și de
Abilități Practice și un Centru de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice care, împreună, dau
imaginea unei universități moderne, cu o activitate complexă.
În cadrul UMFST ”George Emil Palade”, Facultatea de Medicină reprezintă pilonul principal,
cu 6 programe de studii universitare de licență și 6 programe de studii universitare de
masterat. Studiile în cadrul Facultății de Medicină se pot face în limbile română și maghiară.
Programele de studii universitare de licență sunt: Medicină în limba română, Medicină în
limba maghiară, Asistență Medicală Generală (AMG) în limba română, Asistență Medicală
Generală (AMG) în limba maghiară, Balneofiziokinetoterapie și recuperare (BFKTR), Nutriție și
dietetică (ND). Un program de studii de prestigiu este Medicina Militară, care la Târgu Mureș se
studiază de 30 de ani.
Programele de studii universitare de masterat sunt: Cercetare științifică medicofarmaceutică (CSMF), Laborator clinic (LC), Managementul serviciilor de sănătate (MSS),
Nutriție clinică și comunitară (NCC), Sănătatea reproducerii umane (SRU), Terapie fizică și
reabilitare funcțională (TRTF).
Numărul de studenți la nivel de Universitate la programele de studii de licență, la începutul
anului universitar 2019-2020 – 7429 de studenți, din care la Facultatea de Medicină – 3174 de
studenți (42,72% din total). Acești studenți sunt repartizați astfel: Medicină – 2525 de studenți,
AMG - 398 de studenți, BFKTR – 135 de studenți, ND – 116 de studenți.
Numărul de studenți la nivel de Universitate la programele de studii de master, la începutul
anului universitar 2019-2020 – 1033 de studenți, din care la Facultatea de Medicină – 343 de
studenți (33,20% din total). Acești studenți sunt repartizați astfel: CSMF – 80 de studenți, LC –
39 de studenți, NCC – 54 de studenți, MSS – 72 de studenți, TRTF – 98 de studenți.
Numărul total de studenți la Facultatea de Medicină – licență și master – este de 3517 din
8462 (41,56% din total). În ultimii ani, programul de studii Medicină în limba română a avut cel
mai mare număr de candidați (cea mai mare concurență) dintre toate Facultățile de Medicină
din România.
În cadrul Facultății de Medicină activează numeroase cadre didactice universitare titulare,
cadre didactice universitare pe perioadă determinată și cadre didactice universitare asociate.
Majoritatea acestora sunt și cadre medicale de prestigiu în centrul medical universitar
mureșan. De asemenea sunt coordonatori de rezidențiat în toate specializările medicale și
coordonatori de doctorate în cadrul IOSUD al UMFST GE Palade din Târgu Mureș.
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2. VIZIUNE. MISIUNE. VALORI
Viziune
Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, în calitate de Rector al Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș are ca viziune de
dezvoltare pentru Universitate în mandatul 2020-2024, asumarea prioritară a obiectivului de
ocupare în ierarhia universităților a unei poziții de lider național în învățământul superior și în
cercetare, care să aibă la bază cele trei componente: inovația, integrarea și
internaționalizarea, realizate într-o formă de guvernanță și management strategic.
În acest context, Facultatea de Medicină este parte componentă majoră în asumarea și
îndeplinirea acestei viziuni.
Viziunea specifică Decanului Facultății de Medicină, pentru mandatul 2020-2024, este:
”studenți de elită pentru medici de elită”
Misiune
Misiunea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil
Palade” din Târgu Mureș este, conform Cartei Universității, de a genera și transfera cunoaștere
către societate, prin:
 formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și, respectiv, înalt calificate
 îmbogățirea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice în domeniul
medical și farmaceutic
 promovarea spiritului și gândirii critice în rândul specialiștilor și al populației, în
domeniul său de activitate
 afirmarea valorilor științifice naționale în domeniu și integrarea în activitatea europeană
 dezvoltarea conștiinței, a comportamentului de creștere a libertăților umane și a
principiilor democrației
Corpul didactic și absolvenții Facultății de Medicină, împreună cu toți studenții acestei
facultăți, au ca misiune păstrarea tradiției profesionale și educaționale și în aceeași masură
menținerea și depășirea actualelor performanțe, pentru a forma corpul de elită al medicilor
mureșeni, competitivi la nivel național și internațional. Reușita într-un mediu academic și
profesional concurențial impune solidaritate deplină între echipa managerială și întrega
comunitate academică, profesională, administrativă și socială.
Valori
Valorile Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din
Târgu Mureș, asumate implicit și de Facultatea de Medicină sunt:
- umanismul
- diversitatea
- libertatea de gândire și de exprimare
- recunoașterea valorii
- solidaritatea
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3. OBIECTIV STRATEGIC
Obiectivul strategic al Decanului Facultății de Medicină este același cu cel propus de către
Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din
Târgu Mureș în PLANUL MANAGERIAL, pentru perioada 2020-2024, în concordanță cu Viziunea
și Misiunea Universității și a Facultății .
Obiectivul strategic este să devenim lider național în învățământul superior și în cercetare
în domeniul medical.
Direcțiile strategice de acțiune
1. Atingerea și consolidarea poziției de lider la nivel național în domeniul medical:
învățământ și sănătate
2. Inovație prin identificarea și implementarea de metode noi de studiu (medical
teaching) și atragerea de cadre didactice de elită din țară și străinătate
(internaționalizare)
3. Integrare prin susținerea de noi discipline sau programe de studii de
licență/master în domeniul medical sau domenii complementare din UMFST
4. Eficiență operațională prin planificare și organizare strategică (management
academic): implementarea unui climat organizațional funcțional și maparea
legăturilor structurale
Acest obiectiv strategic poate fi îndeplinit prin stabilirea și îndeplinirea obiectivelor
operaționale (cantitative și calitative) și obiectivelor tactice pentru șase componente strategice:
activitatea didactică, cercetarea științifică, relația cu studenții, managementul academic,
infrastructura didactică și de cercetare și resursele financiare. Primele patru au o pondere mai
mare la nivel de Facultate, ultimele două sunt influențate decisiv la nivel de Universitate.

4. OBIECTIVE SPECIFICE
4.1.1. Obiective privind ACTIVITATEA DIDACTICĂ
-

Menținerea statutului de excelență în educația medicală
Formarea și dezvoltarea unui corp academic de elită în cadrul Facultății de medicină
Adaptarea modalităților de predare și de evaluare a cunoștințelor la standardele
internaționale moderne (medical teaching): PBL (Problem-Based Learning), TBL (TeamBased Learning), CBL (Case-Based Learning)
Stimularea deprinderii abilităților practice de către student, cu reevaluarea cantității și
calității informațiilor teoretice
Dezvoltarea unei relații de colaborare și susținere reciprocă între cadrele didactice și
studenți, de tipul ”maestru-ucenic” sau ”antrenor-sportiv”, în care persoanele mai
experimentate ghidează și stimulează dezvoltarea profesională a persoanelor cu mai
puțină experiență
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4.1.2. Activități propuse privind ACTIVITATEA DIDACTICĂ
-

-

-

-

-

-

-

Analiza, la nivel de Facultate, a performanțelor fiecărui program de studii de licență și
master, pe baza indicatorilor de performanță interni și externi
Stabilirea factorilor critici de succes și a diferențiatorilor pentru programele Facultății de
Medicină, în context regional, național și internațional
Aplicarea unei Strategii de reformă curriculară adaptată realităților sistemului medical
national și european
Tematica sau curriculum fiecărei discipline de studiu să fie în concordanță cu Fișa
disciplinei, Planul de învățământ, Curriculum național și european. Tematica pentru curs
va fi parcursă în paralel cu cea de la lucrările practice sau stagiile clinice, cu evitarea
suprapunerilor unor teme/noțiuni sau omiterea altora, de la o disciplină la alta, sau de
la un an de studiu la altul, cu relevanța temelor studiate și adaptarea la piața muncii
Extinderea utilizării facilităților moderne de predare și de comunicare (e-learning,
learning-space, e-books, e-lessons), cu dezvoltarea platformelor existente. Adoptarea
unor platforme internaționale de predare si comunicare de tip Microsoft teams,
Microsoft 365, piazza.com.
Utilizarea resurselor digitale și folosirea pe scară largă a metodelor interactive de
predare de tip Problem-based Learning (PBL), Team-based Learning (TBL) și Case-based
Learning (CBL)
Implicarea tuturor cadrelor didactice în activități de formare continuă, în țară și în
străinătate (lifelong learning)
Centrarea pe activitățile practice pentru studenți, cu deprinderea abilităților și
competențelor necesare practicii medicale
Schimbarea modului actual de evaluare și verificare al studenților (două sesiuni anuale,
plus sesiunea de restanțe-reexaminări), cu modalitățile de evaluare continuă pe
parcursul întregului semestru, cu dispariția ”sesiunii propriu-zise”, și folosirea tuturor
formelor de verificare: teste cu răspunsuri multiple, examene orale, examene/teste
redacționale, prezentări orale de caz, teste scurte la începutul cursului/lucrării practice,
discutarea unor articole de specialitate în regim ”Journal Medical Club”
Implementarea sistemului de învățământ modular, cu împărțirea semestrului în
perioade de tip 7+2 și 7+2 (un modul = 7 săptămâni proces de învățământ cu jumătate
din materiile prevăzute în Planul de învățământ dintr-un semestru, urmate de două
săptămâni de sesiune de examene)
Evaluarea unitară a studenților în cadrul aceluiași program de studii, indiferent de
modalitatea de predare sau de cadrul didactic de predare: LR, LM, LE, așa cum este
prevăzut în Carta UMFST și în Procedura operațională privind evaluarea studenților
Examenele practice vor cuprinde tehnici/manevre/proceduri efectuate de către student
și care să fie evaluate și notate de către cadrul didactic

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540142, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: decanat.medicina@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 | Fax: +40 265 210 407

FACULTATEA DE MEDICINĂ
DECANAT

-

-

-

-

-

-

-

-

Introducerea metodei de predare ”expertul pe domeniu”, în sistemul modular, în care
un cadru didactic poate preda unul sau mai multe cursuri din aceeași temă cu
domeniul/specialitatea sa medicală, la mai multe programe de studii
Reformarea învățământului la nivel de masterat, prin implementarea unui sistem
modular aplicativ, care să continue studiile de licență și care să ofere o calificare
superioară
Oferirea de suporturi de curs moderne pentru studenți: cărți/cursuri/îndreptare de
lucrări practice proprii, printate, în limba română, maghiară și engleză, la o calitate și un
preț fără concurență, datorită facilităților proprii ale UMFST (University Press). La
acestea se adaugă materialele în format electronic: cărți / cursuri / îndreptare de lucrări
practice, prezentări multi-media, filme didactice demonstrative, etc. Toate materiale
didactice vor fi accesibile și disponibile în prima zi a anului universitar, pentru tot anul
universitar (semestrul I și II), astfel încât studenții să le poată folosi din prima zi a
activității lor
Obținerea unui raport optim privind numărul de studenți/cadru didactic pentru
activitățile de predare, mai ales în cadrul activităților practice, cu implicarea tot mai
mare și a preparatorilor interni sau studenților demonstratori
Creșterea gradului de disciplină și seriozitate didactică privind desfășurarea orelor de
predare sau de stagiu practic, prin implicarea cadrului didactic în activitatea medicală
fără neglijarea obligațiilor față de studenți
Posibilitatea de a înregistra audio-video și a oferi ulterior studenților cursurile, lucrările
practice sau stagiile
Ridicarea standardelor de promovare și punctarea corectă și realistă a activității
didactice, atât a orelor de curs, cât și a orelor de lucrări practice/stagii clinice, prin
reevaluarea și modificarea grilelor de autoevaluare, promovare sau gradații de merit
Evaluarea stisfacției studenților să fie făcută unitar, de exemplu prin câteva întrebări cu
răspunsuri multiple, adresate în același timp cu examenul teoretic final. Aceste evaluări
să fie comunicate cadrului didactic și să servească la punctajul individual din cadrul
evaluării anuale. O altă modalitate este ca examinatorul să fie diferit de persoana care a
predat cursurile sau laboratoarele
Stimularea schimburilor naționale și internaționale de cadre didactice
Implementarea conceputului inovativ holistic – Smart University, cu domeniile specifice:
Smart Campus, Smart Educatio/Smart Learning, Smatr People, Smart Quality, Smart
Recruitment, Smart Governance, așa cum au fost prezentate și documentate în Planul
Managerial al Rectorului UMFST pentru perioada 2020-2024
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4.1.3. Indicatori de performanță privind ACTIVITATEA DIDACTICĂ
- Număr de programe noi de studii introduse/număr de programe de studii păstrate și
Reformate
- Raportul număr de candidați la admitere/număr de locuri, număr admiși/număr
absolvenți în cadrul aceluiași ciclu de studii
- Număr de cursuri postuniversitare
- Numărul de posturi didactice și posturi de cercetare ocupate
- Numărul și distribuția cadrelor didactice angajate/promovate
4.1.4. Resurse alocate pentru ACTIVITATEA DIDACTICĂ
-

Fonduri provenind din finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea
suplimentară alocate prin MEC
Fonduri provenind din venituri proprii: taxe școlare, contracte instituționale,
granturi/contracte private de cercetare și de prestări servicii
Fonduri provenind de la autoritățile locale
Donații, sponsorizări

4.1.5. Responsabilități privind ACTIVITATEA DIDACTICĂ
-

Decan
Prodecani
Comisiile Facultății de Medicină
Șefii de Departament
Șefii de Disciplină
Cadrele didactice ale Facultății de Medicină
Secretariatul Facultății de Medicină

4.2.1. Obiective privind CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
-

Identificarea ariilor de cercetare științifică pentru atragerea de noi proiecte
Promovarea cercetării interdisciplinare, cu o colaborare mai eficientă între clinic și
preclinic, între domeniile medico-farmaceutice și cele tehnice
Formarea de specialiști dedicați cercetării științifice: cercetători și tehnicieni de
cercetare, informaticieni și project manageri
Internaționalizarea colectivelor locale de cercetare
Creșterea vizibilității științifice internaționale
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4.2.2. Activități propuse privind CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
-

-

-

-

-

-

Asigurarea accesului extins la resursele moderne și actualizate de documentare
științifică pentru toate cadrele didactice și pentru studenți prin acces la baze de date
internaționale pentru jurnale științifice sau cărți de specialitate: platformele ANELIS Plus
și Elsevier. Prin achiziționarea de publicații naționale și internaționale în cadrul
Bibliotecii UMFST și extinderea accesului la internet wifi în întreg campusul universitar,
aceste resurse vor putea fi consultate mai ușor
Sprijinirea publicării rezultatelor valoroase ale cercetării desfășurate în Facultate, cu
recunoașterea excelenței în cercetarea științifică, cu creșterea citărilor articolelor
științifice și creșterea factorului de impact sau a cotațiilor revistelor Universității
Sprijinirea cadrelor didactice ale Facultății de Medicină pentru obținerea titlului de
abilitat care să permită astfel creșterea numărului de conducători de doctorat și implicit
a numărului de doctoranzi
Redefinirea temelor și strategiilor de cercetare în cadrul tezelor de doctorat, împreună
cu relocarea resurselor financiare necesare studiilor cu potențial ridicat
Susținerea organizării manifestărilor științifice și a activității cercurilor științifice
studențești. Decanul sau unul dintre prodecani să fie prezent la deschierea oficială a
acestor manifestări științifice
Crearea unui sistem de atragere/reținere în Universitate a studenților și absolvenților cu
aptitudini demonstrate pentru cercetarea științifică
Șefii de promoție de la fiecare program de studii să fie stimulați să rămână în cadrul
Universității, ca masteranzi, doctoranzi sau demonstratori interni
Doctoranzii sau postdoctoranzii afiliați la IOSUD a UMFST, dar care activează în alte
centre sau zone din țară să fie încurajați să păstreze legătura cu Universitatea și să
continue cercetarea științifică
Cercetătorii de origine română care lucrează în centre din străinătate să fie implicați în
colective de cercetare din cadrul Universității, prin susținerea depunerii de proiecte de
cercetare în parteneriat

4.2.3. Indicatori de performanță privind CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
- Numărul și valoarea granturilor/proiectelor de cercetare atrase
- Numărul de citări/membru (H Index)
- Numărul de lucrări științifice publicate în reviste cu factor de impact
- Numărul de colective internaționale de cercetare create
- Număr de cercetători străini implicați în proiecte de cercetare ale Facultății de
Medicină și ale Universității
- Numărul de teze de doctorat susținute/coordonate în cadrul Facultății de Medicină
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4.2.4. Resurse alocate pentru CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
- Fonduri atrase din proiecte de cercetare cu finanțare națională sau internațională
Fonduri atrase prin proiecte europene și prin cele de dezvoltare de tipul Programelor
Operaționale Competitivitate (POC), Programelor Operaționale Regionale (POR)
4.2.5 Responsabilități privind CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
-

Decan
Prodecani
Comisiile Facultății de Medicină
Șefii de Departament
Șefii de Disciplină
Cadrele didactice ale Facultății de Medicină
Secretariatul Facultății de Medicină

4.3.1. Obiective privind RELAȚIA CU STUDENȚII
-

Reorganizarea învățământului preclinic și clinic conform sistemului modular (7+2 și 7+2
pentru fiecare semestru)
Restructurarea programului și conținutului stagiilor și lucrărilor practice, pentru licență
și master
Adaptarea învățământului clinic la necesitățile practice de instruire ale studenților
Implicarea studenților în evaluarea activității cadrelor didactice și în evaluarea ofertei
educaționale
Dialog permanent cu organizațiile studenților mediciniști: Liga Studenților din Târgu
Mureș (LSTGM) și Asociația Studenților Maghiari (ASM)
Implicărea studenților în activitatea didactică și în cercetarea științifică
Accesul studenților la facilitățile sociale și sportive ale campusului universitar

4.3.2. Activități propuse privind RELAȚIA CU STUDENȚII
-

-

Reorganizarea învățământului clinic și corelarea acestuia cu portofoliul de activități
obligatorii pentru studenții de la Facultatea de Medicină, în concordanță cu bibliografia
pentru examenul național de rezidențiat și cu curriculum UE și SUA pentru Medicină
Pregătirea studenților pentru integrarea pe piața muncii prin dezvoltarea unor
competențe transversale
Integrarea stagiilor clinice cu activitățile din cadrul Centrului de Simulare și Abilități
Practice
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-

-

-

-

-

-

Implicarea studenților de la Facultatea de Medicină în activități didactice prin
stimularea programului de preparatori interni sau demonstratori interni
Implicarea studenților de la Facultatea de Medicină în cercetarea științifică (cercuri
științifice studențești, manifestări științifice, burse de performanță științifică, etc.)
Inițierea unor grupuri de discuții de tip Journal Medical Club și Debate Medical Club
Implicarea studenților în evaluarea activității cadrelor didactice și în evaluarea ofertei
educaționale și consultarea periodică a acestora
Sprijinirea congreselor studențești (Marisiensis, TDK, etc) și a altor manifestări culturalartistice (MediFun, Balul Bobocilor, etc)
Promovarea și punctarea participării studenților la conferințele sau congresele cadrelor
didactice
Colaborarea stânsă între Decanatul Facultății de Medicină și Departamentul de
Consiliere, Orientare Profesională și Informare a Studenților cu posibilitatea alegerii de
către studenți a unei specializări în rezidențiat în cunoștință de cauză
Stimularea schimburilor de studenți la nivel național - programul TRANSMED și la nivel
internațional: programele ERASMUS, SCORE, SCOPE
Accesul studenților la facilitățile sociale și sportive din campusul universitar: spații de
cazare, baza sportivă, complexul Alma Mater
Dezvoltarea mecanismelor de sprijin a studenților pentru prevenirea abandonului
studiilor, prin extinderea programului VIFU (Voluntariat în Folosul Universității), a
sistemului de burse, implicarea societății civile sau a unor ONG-uri
Colaborarea directă dintre Decanat și organizațiile studenților de la Facultatea de
Medicină: Liga Studenților Târgu Mureș (LSTGM) și Asociația Studenților Maghiari (ASM)
pentru programele de promovare a ofertei educaționale a Facultății: Caravana UMFST
în licee, Ziele Porților Deschise, Cursurile de Pregătire pentru Admitere, Simularea
examenului de admitere, Universitatea de Vară pentru Elevi (UVE), Ziua Drapelului, Ziua
Armatei Române – Medicina Militară
Creșterea calității instruirii postuniversitare: masterate, cursuri postuniversitare,
rezidențiat și doctorat
Implicarea Facultății în relația directă cu angajatorii sau promoterii de pe piața muncii
națională și internațională
Promovarea caracterului multicultural al Universității, cu susținerea învățământului în
limba maghiară, cu dezvoltarea resursei umane și promovarea programelor de studii ale
Facultății de Medicină la nivel național și internațional
Echitate și responsabilitate socială prin realizarea unui mediu academic propice
dezvoltării fiecărei personalități, în mod discriminatoriu, pe baza valorilor comune și a
respectului reciproc
Dezvoltarea la nivel de Universitate a infrastructurii privind spațiile de învățământ,
spațiile pentru cercetare și spațiile de cazare și de servire a mesei, pe baza unui Future
planning (Planificare pentru viitor) pentru următorii 20 de ani
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4.3.3. Indicatori de performanță privind RELAȚIA CU STUDENȚII
- Gradul de satisfacție a studenților și a cadrelor didactice
- Gradul de abandon școlar
- Număr de rezidenți în raport cu numărul absolvenților
- Număr de parteneriate cu angajatorii
- Gradul de angajabilitate a absolvenților
- Numărul de absolvenți reținuți în Facultatea de Medicină
4.3.4. Resurse alocate pentru RELAȚIA CU STUDENȚII
- Fonduri provenind din finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea
suplimentară alocate prin MEC
- Fonduri provenind din venituri proprii: taxe școlare, contracte instituționale,
granturi/contracte private de cercetare și de prestări servicii
- Fonduri provenind de la autoritățile locale
- Donații, sponsorizări
4.3.5. Responsabilități asumate pentru RELAȚIA CU STUDENȚII
-

Decan
Prodecani
Comisiile Facultății de Medicină
Șefii de Departament
Șefii de Disciplină
Cadrele didactice ale Facultății de Medicină
Secretariatul Facultății de Medicină

4.4.1. Obiective privind MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV
-

O singură universitate – o singură administrație
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie – o abordare sinergică
Valorificarea pragmatică a realizărilor științfice și profesionale ale cadrelor didiactice și
studenților în vederea creșterii vizibilității Facultății și a Universității în ranking-urile
internaționale
Asigurarea infrastructurii activității didactice și de cercetare din Facultatea de Medicină,
completate de dezvoltarea resursei umane din comunitate și a competențelor acesteia.
Organizarea Decanatului Facultății de Medicină în raport cu obiectivele și activitățile din
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ, 2020-2024, cu respectarea Cartei
UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, a tuturor regulamentelor,
metodologiilor și procedurilor interne și a legislației în vigoare
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4.4.2. Activități propuse privind MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV
-

-

Facultatea de Medicină implementează Planul strategic de dezvoltare al Universității și
colaborează cu toate celelalte facultăți sau compartimente administrative
Colaborarea directă cât mai eficientă cu directorii de Departament din cadrul Facultății
de Medicină și cu Consiliile departamentelor, cu consultarea periodică a acestora: M1 –
Științe morfologice; M2 – Științe funcționale și complementare; M3 – Discipline clinice
medico-chirurgicale; M4 – Discipline clinice medico-chirurgicale
Stabilirea de responsabilități precise pentru persoanele implicate în activitatea
Decanatului Facultății de Medicină, precum și monitorizarea și analiza periodică a
stadiului de îndeplinire a acestora
Reorganizarea comisiilor existente la nivelul Facultății de Medicină
Sarcini precise organizatorice pentru fiecare Prodecan
Implicarea în elaborarea de regulamente, proceduri, în colaborare directă cu
Departamentul de Asigurare a Calității (DAC), în raport cu standardele naționale
(ARACIS, Ord. 600) sau internaționale (ISO2015, TÜV Austria sau EUA)
Asigurarea activitățiilor tuturor comisiilor de lucru ale Facultății, permanente sau
temporare
Asigurarea desfășurării în condiții optime a celor mai importante examene (sesiuni,
admitere, licență, rezidențiat, comisii de doctorat, promovări)
Organizarea și desfășurarea tuturor evenimentelor specifice de promovare a
programelor de studii de licență și master, organizarea Zilelor UMFST
Implicarea tuturor cadrelor didactice din cadrul al Facultății de Medicină în procesul de
organizare și funcționare, precum și în realizarea reformei curriculare și implementarea
sistemului modular, pentru programele de studii de licență și de master
O Universitate antreprenorială, care are la bază valorile eficienței și sustenabilitatea
financiară, va regăsi în Facultatea de Medicină un sprijin important pentru atingerea
obiectivului strategic asumat: să devenim lider național în învățământul superior și în
cercetare în domeniul medical.

4.4.3. Indicatori de performanță privind MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV
- Rezultatele auditurilor externe periodice și a evaluărilor ARACIS
- Menținerea certificărilor ISO pe care le deține Universitatea
- Numărul de personal din managementul academic și din personalul administrativ
instruite
- Număr de secții clinice/număr total de secții spitalicești în care lucrează cadre
didactice din Facultatea de Medicină
4.4.4. Resurse alocate pentru MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV
- Fonduri provenind din finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea
suplimentară alocate prin MEC
- Fonduri provenind din venituri proprii: taxe școlare, contracte instituționale,
granturi/contracte private de cercetare și de prestări servicii
- Fonduri atrase prin proiecte europene și prin cele de dezvoltare
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4.4.5 Responsabilități pentru MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV
-

Decan
Prodecani
Comisiile Facultății de Medicină
Șefii de Departament
Șefii de Disciplină
Cadrele didactice ale Facultății de Medicină
Secretariatul Facultății de Medicină
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4.5.1. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT a situației actuale a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș
PUNCTE TARI
Apartenența la UMFST ”George Emil Palade”
din Târgu Mureș și reputația medicală și
educațională a centrului universitar – brand
regional medical și academic

PUNCTE SLABE
Curriculum universitar heterogen, cu
repetarea temelor între programele de
studii și ani diferiți

Activități practice insuficiente și teoretizarea
Pilonul principal al Univesității, cu numărul excesivă a disciplinelor predate
cel mai mare de studenți și cadre didactice
Adaptarea insuficiență la nevoile actuale ale
Numeroase cadre didactice tinere și un grad pieței muncii la nivel național și european
de ocupare ridicat al postrurilor didactice
Slaba implementare a unui sistem de
Campus universitar unic în țară, cu o
evaluare unitar al studenților, atât în cadrul
excelentă infrastructură didactică și de
aceluiași program de studiu, cât și în cadrul
cercetare și numeroase facilități sociale și
aceleiași discipline
sportive
Programul încărcat al cadrelor didactice cu
Numărul mare de candidați la admitere
suprapunerea programului didactic cu cel
medical sau administrativ
Colaborări interuniversitare la nivel național
și internațional
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
Promovarea interdisciplinarițății, a
colaborărilor interuniversitare și
internaționale
Existența Centrului de Simulare și de Abilități
Practice și Centrului de Cercetări Avansate
Medico-Farmaceutice
Surse de finanțare naționale și europene
Interesul crescut al absolvenților de liceu
pentru studii în domeniul medical

Concurența altor centre universitare din
Transilvania și din țară
Plecarea în străinătate a unui număr tot mai
mare de absolvenți
Numărul insuficient de posturi didactice sau
posturi pentru rezidenți/tineri specialiști
Nivelul redus al salarizării pentru cadrele
didactice tinere, mai ales în raport cu
salarizarea din domeniul medical
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5. CONCLUZII
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE al Facultății de Medicină din cadrul Universității
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș are la bază
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ al Universității de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș 2020-2024, propus de Domnul
Rector Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei și aprobat de către Senatul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Acest Plan este asumat de către Decanul Facultății de Medicină, Prof. univ. dr. Ovidiu S.
Cotoi, și va fi supus analizei și apobării de către Consiliul Facultății de Medicină și de către
Senatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din
Târgu Mureș. După aprobare va fi pus în practică de conducerea Facultății de Medicină în
raport cu resursele financiare și umane existente și atrase de către Facultatea de Medicină, în
concordanță cu deciziile Consiliului de Administrație și Senatului Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Modul de punere în practică a acestor direcții strategice, termenele de realizare și
responsabilitățile se vor regăsi, în detaliu, în Planurile operaționale anuale, pentru anii
universitari 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.

Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi
Decanul Facultății de Medicină

Prezentul PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE al Facultății de Medicină din cadrul Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a fost aprobat
în ședința Consiliului Facultății de Medicină, prin vot on-line din data de 26-27 mai 2020 și în
sedința Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil
Palade” din Târgu Mureș, prin vot on-line din data de 27-28 mai 2020.
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