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Raport de activitate
COMISIA PENTRU RECUNOAȘTEREA CREDITELOR ECTS
din cadrul Facultăţii de Medicină
- 2019 Componenţa Comisiei pentru recunoaşterea creditelor ECTS din cadrul Facultăţii de Medicină în
anul 2018 este următoarea:
Președinte
Conf. dr. Andrada LOGHIN, Prodecan
Membri
Prof. dr. Angela BORDA, Prorector
Prof. dr. Oana MĂRGINEAN, Prorector
Prof. dr. Tibor SZILÁGYI
Șef lucr. dr. Simona Tunde PATAKI
Conf. dr. Lóránd DÉNES
Conf. dr. Mircea MUREŞAN

Conf. dr. Zsuzsanna PAP

Principalele activități ale acestei comisii sunt:
- monitorizarea acordării și echivalării creditelor ECTS (utilizate pentru evaluarea şi echivalarea
studiilor universitare efectuate de proprii studenţi în cadrul unor mobilităţi, în alte instituţii din
ţară sau pentru echivalarea şi recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate) pentru studenţii
Facultății de Medicină din cadrul UMF Tîrgu Mureș, având în vedere Ordinul Ministrului
Educaţiei nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite
Transferabile, Ghidul de utilizare al ECTS al Comisiei Europene, Ordinul Ministerului Educaţiei
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3223/8.02.2012, alături de Legea Educației Naționale nr.
1/2011 și Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş;
- reglementarea recunoașterii perioadelor de studii efectuate de studenții UMF Tirgu Mureș la
instituții de învățământ superior din străinătate, în baza acordurilor bilaterale încheiate în
prealabil cu acestea și cu respectarea prevederilor Cartei Erasmus.
Raportul pentru anul calendaristic 2019 cuprinde semestrul I și semestrul II, anul universitar
2019-2020.
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Principalele activităţi desfăşurate de această comisie în colaborare cu Departamentul de Relații
Internaționale au vizat următoarele categorii de intervenţie:
a) evidențierea rezultatelor profesionale ale studenților prin aplicarea ECTS – studii de
licență şi masterat
b) evaluarea dosarelor de transfer al studenţilor veniţi din alte universităţi din ţară şi din
străinătate; evaluarea dosarelor de transfer din cadrul Universităţii respectiv de la alte
specializări
c) clasificarea studenților prin aplicarea creditelor ECTS
d) aplicarea creditelor ECTS în echivalarea studiilor efectuate în alte instituţii de
învăţământ superior, din ţară sau străinătate
e) promovarea politicii internaționale a universității prin întărirea relațiilor cu partenerii
tradiționali și prin crearea de noi parteneriate inter-universitare în Europa și în spațiul
extra-european
f) încurajarea și dezvoltarea mobilităților studenților (din toate cele 3 cicluri de studii
universitare) pentru misiuni de învățământ, stagii clinice/practice și de cercetare
științifică
g) promovarea internațională a universității în vederea dinamizării mobilităților de tip
„incoming” pentru studenți, doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători și profesori.
Cea mai mare parte a acestor obiective au fost atinse.
1. Programul Erasmus
Recunoaşterea perioadelor de studii (SMS) sau de plasament (SMP), efectuate de studenţii
UMF Tîrgu Mureş în cadrul programului Erasmus la instituţii de învăţământ superior sau unităţi
sanitare din străinătate, pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS), se face pe baza
REGULAMENTULUI DE APLICARE A SISTEMULUI EUROPEAN DE ACUMULARE ŞI TRANSFER DE
CREDITE DE STUDII (ECTS), ediția 5.
În anul universitar 2018-2019 au fost evaluate şi recunoscute creditele acumulate de studenţii
care au beneficiat de mobilităţile de studiu (69 de dosare) și mobilități de plasament (475 de
dosare)
2. Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus
Prin intermediul Universităţilor cu care UMF Tîrgu Mureş şi Facultatea de Medicină au acorduri
de colaborare didactică şi ştiinţifică, au fost acordate burse de studiu pentru unul sau două
semestre de către Guvernul Republicii Ungare în colaborare cu Universitatea Eötvös Loránd din
Budapesta (ELTE), în baza înțelegerii de colaborare între Ministerul Educației Naționale din
România și Ministerul Resurselor Umane (EMMI) din Republica Ungară.
Pe baza Regulamentului de recunoaştere a perioadelor de studiu efectuate în străinătate şi al
Regulamentului privind recunoaşterea studiilor efectuate în instituţii de învăţământ superior
Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: decanat.medicina@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551| Fax: +40 265 210 407

FACULTATEA DE MEDICIN Ă
DECANAT

din străinătate prin burse obţinute în afara programului Erasmus, comisia de ECTS a echivalat
perioadele de studiu după cum urmează:
Semestrul I, anul universitar 2018-2019:
- Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria: 7 studenţi
- Universitatea din Pecs, Ungaria: 1 student
- Universitatea din Szeged, Ungaria: 5 studenți
Semestrul II, anul universitar 2018-2019:
- Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria: 6 studenţi
- Universitatea din Pecs, Ungaria: 2 studenți
3. Transfer din alte Universităţi din ţară şi din străinătate, echivalare studii de la alte
specializări:
Evaluarea dosarelor de transfer s-a făcut pe baza Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea comisiei pentru recunoașterea creditelor ECTS a Facultăţii de Medicină, elaborat
în 2012 şi al Regulamentului de aplicare a sistemului European de acumulare şi transfer de
credite de studii (ECTS) a Facultăţii de Medicină, ediția 5, modificat în anul 2018.
Conform calendarului afișat pe site-ul universității, în septembrie (pentru transfer), respectiv
pe parcursul lunii octombrie (pentru echivalări) au fost evaluate următoarele cereri:
- Transfer de la Universităţi din străinătate : 8 solicitări, din care 2 dosare au fost
acceptate și 6 dosare respinse ;
- Transfer de la Universităţi din ţară: 1 dosar acceptat (Universitatea de Medicină și
Farmacie Carol Davila București, și 4 dosare de la Facultatea de Medicină Dentară
UMFST G. E. Palade Tîrgu Mureș, care au fost acceptate.
- Echivalare studii şi credite transferabile (Facultatea de Medicină): 55 de dosare
- Echivalare studii şi credite transferabile (Facultatea de Medicină Limba Engleză –
Hamburg): 47 dosare
- Echivalare studii şi credite transferabile (Programe de master): 8 dosare
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Conf. dr. Andrada Loghin
Șef lucr. dr. Simona Tunde PATAKI
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