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Planul operaţional al Facultăţii de Medicină
a U.M.F. Târgu Mureş
pentru anul 2008
Obiectivele prioritare pentru anul 2008 converg spre atingerea obiectivului principal al

Facultaţii de Medicină, acela de integrare a învăţământului medical din Târgu Mureş în
cel al Uniunii Europene, cu dobândirea recunoaşterii şi prestigiului facultăţii. Planul
operaţional pentru anul 2008 este întocmit pe baza analizei realizărilor obţinute şi a

strategiilor elaborate la nivelul facultăţii. Pentru aceasta se conturează următoarele
strategii şi acţiuni:

A. Din punct de vedere didactic
1. Urmărirea continuă a respectării raportului posturi ocupate/total posturi în statul

de funcţiuni (la 1 ianuarie 2008 acest raport era 80,5%) şi a raportului posturi
profesori şi conferenţiari/posturi ocupate în statul de funcţiuni (la 1 ianuarie
2008 acest raport era 25%).

Termen: permanent

2. Restructurarea curriculei de studii universitare şi postuniversitare în conformitate
cu programelor analitice din UE, pentru armonizarea pregătirii medicale cu cea
din statele membre ale UE. Creşterea atenţiei acordate programelor de pregătire

postuniversitară, poziţionate corect sub forma celui de-al treilea ciclu de
pregătire.

Termen: octombrie 2008
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3. Predarea unei metodologii ştiinţifice moderne şi renunţarea la predarea
extensivă a unor capitole care au doar valoare istorică. Restructurarea
bibliografiei de studiu cu punerea accentului pe tratatele clasice de medicină şi

aşezarea ei pe baze comune cu bibliografia naţională pentru exemenele

postuniversitare (rezidenţiat, specialitate...). Elaborarea pentru fiecare disciplină
a unui curs de referinţă adaptat fiecărui nivel de predare (medicină, asistenţă

medicală, etc.) cu accesibilitate la acest curs pe site-ul disciplinei. Corelarea
bibliografiilor de predare între discipline, pentru evitarea suprapunerilor.

Termen: permanent

4. Introducerea unui sistem uniform de evaluare a procesului de învăţământ, cu
obligaţii şi îndatoriri clare, cu informarea corectă a studenţilor privind activitatea
didactică, sesiunile de examen, restanţe, credite, lucrări de diplomă, etc…, cu

termene precise şi nemodificabile pe parcursul anului de studiu. Actualizarea

baremului minimal de cunoştinţe practice la disciplinele clinice. Realizarea unui
caiet individual de stagii şi activităţi practice pentru studenţi.

Termen: octombrie 2008

5. Identificare de noi forme de pregătire continuă, care să permită şi o monitorizare
permanentă a modului de asimilare a cunoştiinţelor, îndeosebi prin sisteme de
e-learning.

Termen: permanent
6. Actualizarea programei analitice pentru specializările de asistenţi medicali şi
moaşe.

Adaptarea programei analitice pentru fiecare ciclu de învăţământ şi

specializare de scurtă durată. Măsuri pentru sporirea ponderii învăţământului
practic în aceste facultăţi. Continuarea implementării discipline- trunchi comun
pentru specializările de asistenţi medicali şi moaşe.

Termen: octombrie 2008

7. Actualizarea subiectelor pentru examenul de licenţă la facultatea de medicină,
specializarea medicină conform noii bibliografii la examenul de rezidenţiat.

Elaborarea tematicii, bibliografiei şi bateriei de teste pentru examenul de licenţă
la specializările asistenţă medicală şi moaşe.

Termen: aprilie 2008

8. Elaborarea unui sistem de criterii pentru punctarea cât mai obiectivă a lucrărilor
de diplomă.

Termen: mai 2008
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9. Implementarea specializarilor medicina în limba engleză, nutriţie şi dietetică şi
balneofiziokinetotarapie şi recuperare.

Termen: octombrie 2008

10. Ameliorarea infrastructurii logistice la nivel de facultate şi catedre.

Termen: permanent

11. Intensificarea mobilităţii profesionale a cadrelor didactice şi a studenţilor,

îndeosebi prin creşterea legăturilor cu organismele europene de învățământ
universitar de tradiție.

Termen: permanent

12. Reorganizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Implicarea în mai mare măsură a
cadrelor didactice în activitatea acestora.

Termen: permanent

13. Un feed-back mai bun al rezultatelor activităţii didactice prin: (•) urmărirea şi
discutarea rezultatelor absolvenţilor la examenele postuniversitare (rezidenţiat,

etc.); (•) discuţii periodice cu reprezentanţii catedrelor; (•) discuţii periodice cu
studenţii.

Termen: permanent

B. Din punct de vedere ştiinţific
1. Conlucrarea între discipline în scopul elaborării unor proiecte/granturi comune,

interdisciplinare, cu un grad crescut de impact şi aplicabilitate practică.
Propunerea unor teme comune de cercetare, care să ţină cont de preocupările şi
dotarea specifică a fiecărei discipline, cu creşterea gradului de utilizare a bazei

de cercetare existente. Implicarea în programe de cercetare de graniță cu
instituții de învățământ superior şi de cercetare din țară şi din străinătate

Termen: permanent
2. Creşterea

participării

cu

lucrări

ştiințifice

la

manifestări

naționale

şi

internaționale acreditate, publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste cu o
cotaţie cât mai bună.

Termen: permanent

3. Elaborarea unei baze de date în sistemul intranet al universităţii care să permită
evaluarea transparentă şi cuantificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare de la
nivelul catedrelor şi disciplinelor.

3

Termen: octombrie 2008
4. Îmbunătățirea posibilităților de documentare prin: (•) restructurarea bibliotecii,
cu posibilitatea de accesare a unui număr cât mai mare din resursele acesteia

prin reţeaua Intranet a universităţii; (•) acces instituţional centralizat la nivel
universitar, la baze de date cu literatură medicală precum ScienceDirect, Ovid,
etc.

Termen: permanent
5. Ameliorarea calităţii ştiinţifice şi implicit creşterea cotaţiei naţionale a “Revistei

de Medicină şi Farmacie a U.M.F. din Târgu Mureş”, prin atragerea de
colaboratori de valoare şi publicarea rezultatelor colectivelor de cercetare

ştiinţifică din facultate, cu îndeplinirea criteriilor pentru cotarea ei în categoria
CNCSIS B+.

Termen: permanent
6. Creşterea imaginii editurii “University Press” din Târgu Mureş prin atragerea
pentru publicare de lucrări cât mai valoroase şi o popularizare mai intensă a
activităţii acestei edituri pe site-ul ei online.

Termen: permanent

C. Din punct de vedere administrativ
1. Ameliorarea

modului

de

circulaţie

a

informaţiei

dintre

decant/consiliul

profesional şi catedre prin dublarea sau chiar înlocuirea sistemului bazat pe
corespondenţă scrisă cu o comunicare bazată pe un sistem de poştă electronică,
prin sistemul „uniweb” al universităţii.

Termen: octombrie 2008

2. Editarea unui „Buletin informativ” lunar al facultăţii cu rolul de a informa
comunitatea universitară asupra evenimentelor ce se vor derula în facultate
(simpozioane, congrese, conferinte, sesiuni stiintifice, etc…)

Termen: permanent
3. Comunicare

mai

eficientă

cu

studenţii

facultăţii

atât

prin

intermediul

reprezentaţilor acestora cât şi în mod direct, prin popularizarea tuturor
informaţiilor de interes pe site-ul universităţii.

Termen: permanent
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4. Feed-back eficient şi real asupra activităţii facultăţii, prin crearea unui forum de
discuţii online în acest sens, în care orice doritor să îşi poată exprima opinia.

Termen: octombrie 2008

D. Din punct de vedere al imaginii facultăţii
1. Creşterea implicării cadrelor didactice ale facultăţii în structurile academice şi
profesionale

naţionale

şi

internaţionale,

făcându-se

eforturi

pentru

recunoaşterea lor ca şi lideri de opinie naţionali în domeniul în care activează.

Termen: permanent

2. Elaborarea din nou a „Ghidului de prezentare a facultăţii”,cuprinzând structura
anului universitar, planul de învăţamânt, orarul, creditele, structura catedrelor,
programele analitice, etc…, pentru o mai bună informare a studenţilor, a
candidaţilor la admitere, a aspiranţilor la un transfer de la unităţi similare din
ţară şi străinătate. Publicarea acestuia şi pe site-ul universităţii.

Termen: iunie 2008

3. Popularizarea agresivă a ofertei educaţionale a facultăţii, în media naţională şi
prin materiale scrise, inclusiv prin vizite ale reprezentanţilor facultăţii în colegii

şi licee de tradiţie din ţară, astfel încât să fie atraşi absolvenţii de valoare capabili
să crească nivelul candidaţilor la exemenul de admitere

Termen: iunie 2008

4. Regândirea modului de desfăşurare a examenului de admitere, astfel încât să se
permită o cât mai corectă selecţie a celor mai valoroşi candidaţi.

Termen: decembrie 2008

5. Transformarea „Sesiunii ştiinţifice anuale a cadrelor didactice” în „Zilele medicale

ale Târgu Mureşului”, acoperind un interval de mai multe zile, cu invitaţi
prestigioşi din ţară şi străinătate şi o mediatizare mult mai intensă, astfel încât
să devină o manifestare cu recunoaştere naţională.

Termen: noiembrie 2008

Târgu Mureş

15-mar-2008

Decan

Prof.Dr. Dan DOBREANU
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