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COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
din cadrul Facultății de Medicină
RAPORT DE ACTIVITATE
- an 2019 

Comisia de Evaluarea și Asigurare a Calităţii din Facultatea de Medicină (CEAC) reprezintă
în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş o comisie de lucru
subordonată Decanului Facultăţii de Medicină și Consiliului Facultăţii de Medicină.



Principalele atribuții ale CEAC, stabilite prin regulamentul de funcționare, sunt: efectuarea
demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legislaţiei în vigoare
privind asigurarea calităţii la Facultatea de Medicină; elaborarea documentelor și
coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare din cadrul Facultății de
Medicină, dar și elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind calitatea
educației la Facultatea de Medicină.



In anul 2019 componența CEAC a fost următoarea :
Președinte
Conf. dr. Simona Mureşan, Prodecan
Membri
Prof. dr. Angela Borda, Prorector
Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan
Conf. dr. Andrada Loghin, Prodecan
Prof. dr. Silviu Morariu
Conf. dr. Orbán-Kis Károly
Conf. dr. Horváth Emőke
Conf. dr. Septimiu Voidăzan

Activități aferente anului 2019:
1. Organizarea internă :
Membrii CEAC au organizat întruniri periodice pentru stabilirea modului de îndeplinire a
atribuțiilor trasate prin regulament și realizarea principalelor obiective ale agendei de lucru pe
anul 2018.
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2. Evaluări interne privind calitatea:
2.1. Evaluarea cadrelor didactice.
Membrii CEAC au avut un rol activ în efectuarea unei evaluări eficiente și transparente a
activității cadrelor (pentru anul 2018). Procesul de completare a fișelor de evaluare individuală
s-a derulat conform termenilor din metodologie în lunile ianuarie-februarie 2019, parcurgând
toate etapele de verificare a datelor (șef de disciplină-șef departament-Decanat), urmat de
elaborarea raportului final în cursul lunii martie 2019.
2.2. Evaluarea internă privind gradul de satisfacţie al studenţilor şi cadrelor didactice în
legătură cu serviciile oferite de universitate (bibliotecă, microcantină, cămine, secretariate).
Această activitatea a fost efectuată conform metodologiei în lunile mai-iunie 2019.
Acest proces a relevat o părere generală satisfăcătoare a comunității academice.Toate
propunerile colectate de la participanții la studiu, în special de la Secretariatul Facultății de
Medicină, au fost înaintate Departamentului de Asigurare a Calității din Universitate.
2.3. Audit intern Decanatul Facultății de Medicină
În luna martie 2019 in cadrul Decanatului Facultății de Medicină a avut loc un proces de
audit intern, în cursul căruia au fost evaluate activitățile desfășurate în Decanat precum și
procedurile utilizate. Toate activitățile auditate au fost conform standardelor, nu s-a constatat
nicio neconformitate.
3. Evaluări externe privind calitatea:
In lunile februarie-martie 2019 Comisia ARACIS a efectuat vizite de evaluare periodică
pentru patru programe de studiu din cadrul Facultății de Medicină: Medicină Limba Română,
Medicină Limba Maghiară, Nutriție și Dietetică, Balneo-Fiziokinetoterapie. Toate programele de
studiu evaluate au fost reacreditate pentru următorii 5 ani.
4. Reorganizarea Departamentelor în cadrul Facultății de Medicină.
Ca urmare a introducerii în structura Universității a unei noi facultăți, Facultatea de
Medicină Limba Engleză, departamentele din cadrul Facultății de Medicină au fost reorganizate
în patru departamente, M1 Stiințe morfologice, M2 Științe funcționale și complementare, M3
Discipline clinice medico-chirurgicale, M4 Discipline clinice medico-chirurgicale.
5. Sistemul de management al calităţii:
Întreaga echipă CEAC a fost implicată în procesul continuu de reevaluare și armonizare
a a documentelor interne de reglementare (regulamente şi proceduri), conform cerințelor
standardului ISO 9001:2015, în elaborarea și completarea Registrului riscurilor, în
monitorizarea paremetrilor din planul operațional DAC din Universitate .
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Doi membri ai comisiei CEAC (Conf. dr. Simona Mureşan și Conf. dr. Orbán-Kis Károly) siau continuat activitatea in cadrul Corpul auditorilor Interni ai UMF Târgu Mureș, aceștia
participând la activitățile de auditare a șase entități organizatorice ale instituției.
05.03.2020

Prof. Dr. Ovidiu S. Cotoi
Decan Facultatea de Medicină

Conf. Dr. Andrada Loghin
Prodecan-Facultatea de Medicină
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