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PLANUL STRATEGIC
AL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ PE PERIOADA 2008-2012
Obiective generale
♦
Promovarea învăţământului medical târgu-mureşean într-un model curricular şi ştiinţific adaptat cerinţelor unei societăţi
moderne, bazate pe cunoaştere şi educaţie continuă, integrate curentului european.
♦
Lărgirea programelor de mobilităţi pentru studenţi, cadre didactice, doctoranzi şi rezidenţi cu facultăţi similare şi instituţii de
profil din ţară, UE şi spaţiul extracomunitar.
♦
Nr.
Obiectiv strategic 2008-2012
crt.
1
Cadre didactice – posturi didactice
1. Urmarirea păstrării proporţiei optime între posturile ocupate şi total posturi (peste 70%), cât şi a proporţiei de minim
25% profesori şi conferenţiari din totalul cadrelor didactice .
2. Selecţia corpului didactic să fie făcută pe criterii profesionale, cu maximă transparenţă.
Termen: permanent
Răspund: decan, prodecan
2

Număr de studenţi
1. Menţinerea în limitele actuale a numărului de studenţi finanţaţi de la bugetul de stat şi urmărirea creşterii numărului
de studenţi în regim cu taxă; atragerea de cât mai mulţi studenţi străini, atât din UE cât şi din afara spaţiului
comunitar.
Termen: permanent
Răspund: decan, prodecan
1

Nr.
crt.
3

Obiectiv strategic 2008-2012
Activitatea didactică
1. Asigurarea unui standard ridicat de pregătire teoretică şi practică a studenţilor conform profilului şi competenţelor
pretinse medicului european.
2. Implementarea unor metode de pregătire şi evaluare a studenţilor care să asigure un standard ridicat de performanţă a
absolvenşilor noştri.
3. Armonizarea curriculei universitare şi a baremului minim de activităţi practice cu celelalte facultăţi din ţară şi
UE.Asigurarea de material informativ de specialitate pe suport de hârtie şi electronic.
4. Integrarea activităţii practice a studenţilor în noile laboratoare interdisciplinare şi multifuncţionale create în cadrul facultăţii şi
orientarea activităţii practice spre domenii cu caracter aplicativ concret.
5. Selecţia corpului didactic pe criterii profesionale şi evaluarea periodică a calităţii actului didactic cu impunerea unor măsuri
corective dacă este necesar.
6. Invitarea unor cadre didactice de renume din universităţi din ţară şi străinătate pentru susţinerea unor prelegeri şi
conferinţe adresate atât corpului profesoral cât şi studenţilor.
7. Reorganizarea învăţământului cu rezidenţii cu respectarea strictă a baremului activităţii teoretice şi practice şi cu
normarea corespunzătoare a cadrelor didactice implicate.
8. Organizarea de cursuri postuniversitare şi alte forme de educaţie medicală continuă pentru medici.
9. Perfecţionarea profesională a cadrelor didactice prin schimburi de experienţă interuniversitară în ţară şi în
străinătate.
10. Organizarea învăţământului de tip masterat cu cadre proprii şi mixte (cooperări cu alte universităţi)
Termen: permanent
Răspund: şefii de catedră, prodecan, decan
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Obiectiv strategic 2008-2012
Activitatea de cercetare ştiinţifică
1.

Stabilirea de teme de cercetare la nivelul disciplinelor, al catedrelor şi pe facultate, precum şi a unor programe care
să asigure obţinerea de resurse financiare. Obţinerea de granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică.

2.

Continuarea integrării Facultăţii de Medicină în programele europene Socrates-Erasmus, CEEPUS.

3.

Susţinerea participării cadrelor didactice tinere la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate.

4.

Publicarea rezultatelor cercetării prin publicare de articole ştiinţifice în reviste cotate ISI.

5.

Organizarea primei conferinţe a doctoranzilor în medicină şi farmacie, în 9-11 iulie 2008.

Termen: permanent
Răspund: prodecan, decan
5

Plan de investiţii şi reparaţii
1.

Continuarea achiziţionării de aparatură de laborator prin derularea unor proiecte aprobate de Ministerul
Învăţământului.

2.

Finalizarea reamenajării şi modernizării spaţiilor Facultăţii de Medicină în conformitate cu normele UE.

Termen: 15 decembrie 2008
Răspund: cancelarul general, decan

Decan,
Conf.dr.Virgil Gliga
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