FACULTATEA DE MEDICINA

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019
AL COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENȚEȘTI
DIN CADRUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ

Pe parcursul anului 2019, Comisia pentru probleme studențești (CPS) din cadrul Facultății de
Medicină a avut următoarea componență:
Președinte: Prof.dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan
Membri:
Conf. univ. dr. Andrada Loghin, Prodecan
Conf. univ. dr. Ioan Țilea, Prodecan
Stud. linia română Dalia Lavinia Dreptate
Stud. linia maghiară Laszlo Marton
Stud. linia engleză Alida Țăranu
La sfârșitul anului 2019, studenta reprezentantă a liniei române, Dalia Lavinia Dreptate fost înlocuită
cu studentul Paul Sorin Cotoi.
În raportul de activitate pe 2019, au ieșit în evidență implicarea și activitățile ample și variate, ale
ligilor studențești din Facultatea de Medicină, și intervențiile de susținere a acestora de către CPS și
Decanatul Facultății de Medicină.
CPS a înregistrat și monitorizat o serie de manifestări științifice, de cercetare, de inițiativă
educațională, de susținere a problemelor studenților, de atragere a viitorilor studenți, de orientare
profesională, de pregătire a licenței și rezidențiatului, de activitate culturală, de publicații, precum și
de mobilități la nivel european, susținute de studenții noștri.
În continuare, prezentăm separat datele referitoare la activitățile ligilor studențești din cadrul UMFST
”George Emil Palade” din Târgu Mureș, raportate de reprezentanții acestora, după cum urmează:
Liga Studenților Români din Tîrgu Mureș – raport activitate 2019
Liga Studenților din Tîrgu Mureș (LSTGM) este o organizaţie studenţească (înfiinţată în 1990) nonguvernamentală, non-profit, care are ca scop promovarea şi apărarea intereselor profesionale şi
sociale ale studenţilor Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, libertatea lor de opinie,
de alegere şi de acţiune.
LSTGM este membru fondator al Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România
(FASMR), având astfel drepturi depline în International Federation of Medical Students` Associations
(IFMSA), cea mai mare organizaţie studenţească din lume cu peste 100 de ţări membre. FASMR
reprezintă interesele studenţilor medicinişti din România, având parteneriate cu Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România. Din 2017, vicepreședintele
FASMR este Cocuz Iuliu Gabriel, reprezentantul universității noastre.
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LSTGM este totodată şi membru fondator cu drepturi depline în Alianţa Naţională a Organizaţiilor
Studenţilor din România (ANOSR), cea mai activă organizaţie naţională a studenţilor, care desfăşoară
numeroase campanii de amploare naţională, ce urmăresc îmbunătăţirea nivelului de trai şi a
condiţiilor de învăţământ ale studenţilor români.
Activitatile desfășurate de LSTGM urmăresc ca domenii principale de activitate următoarele:
1. Manifestări știintifice
 Cea de-a 23-a editie a Congresului International pentru Studenti, Tineri Medici și Farmaciști,
Marisiensis 2019, desfășurată în primăvară, a oferit celor 900 de participanti ocazia de a
participa la una din cele mai importante manifestari stiintifice de acest gen. Această ediție se
remarcă prin numărul record de participanți atât activi cât si pasivi. Pe parcursul a 5 zile
studentii au avut ocazia sa-si prezinte rezultatele cercetarilor, sa participe la workshopuri si
conferinte pe diverse teme medicale prezentate de specialisti in domeniu, iar activitatile
sociale au fost prilejul crearii de legaturi puternice intre participantii din diferite centre
universitare, atat din tara, cat si in strainatate.
 Conferința interdisciplinară ”Neuron” – ajunsă la cea de a 3-a ediție, reunește prelegeri și
ateliere de lucru abordând interdisciplinar sistemul nervos uman. Dintre specialitățile
medicale reunite în acest eveniment se numără: neuroanatomia, neurologia, neurochirurgia
farmacologia, radiologia intervențională și psihologia medicală.
 Transmed - Programul Transmed consta in efectuarea de schimburi studentesti
interuniversitare cu scopul de a oferi studentilor medicinisti posibilitatea de a lua contact cu
alt mediu academic medical din tara (prin participarea la cursuri si stagii), pentru ca acestia
sa isi perfectioneze studiile si pentru favorizarea relatiilor interuniversitare; în cele 2 ediții
organizate au participat peste 100 de studenți din alte centre.
 Bursele LSTGM - una dintre cele mai importante activităţi desfăşurate în cadrul LSTGM este
schimbul de studenţi realizat cu celelalte organizaţii membre IFMSA (International
Federation of Medical Students Associations) din lume prin burse de studiu (SCOPE) sau
cercetare (SCORE), ce oferă studenţilor Facultăţii de Medicină din Tirgu Mureș şansa de a
învăţa o lună într-un spital universitar din străinătate şi de a cunoaşte ţara de destinaţie, iar
studenţilor din toată lumea de a lua contact cu lumea medicală târgumureșeană şi cu
România.
2. Initiative civice ce vizeaza:
 categoriile defavorizate:
o "Cu drag, bunicilor" este un proiect al carui scop este de a-i scoate din cotidianul
monoton pe batranii aflati in caminele specializate ingrijirii persoanelor in varsta.
Studentii medicinisti ii viziteaza in mod regulat si intreprind diverse activitati cu
acestia.
 probleme de sanatate publica:
o Donează sânge! Fii erou! este o campanie umanitară de donare de sânge care are loc
simultan în toate centrele care au Universitati de Medicina si Farmacie din tara si îşi
propune creşterea numărului donatorilor de sânge, în special în rândul studenţilor. O
noutate a ultimilor 2 ani este faptul că au fost realizate două ediții speciale Donează
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o

sânge! Fii și tu Moș Crăciun! Și Cea mai sângeroasă echipă din cadrul festivalului
studențesc Medifun.
“Sănătate în pași de dans” - proiect dedicat studenţilor medicinişti, prin care se
încearcă reducerea sedentarismul în rândul acestora, oferindu-le ca alternativă
dansul, la finalul cursurilor de dans organizându-se un concurs naţional între centrele
participante. Proiectul a avut loc în perioada Februarie – Aprilie, realizat anual.

o

“Road Safety” - În cadrul acestui proiect, studenții Facultaților de Medicină
organizează simularea unor accidente rutiere care au ca și scop sensibilizarea
populației generale cu privire la neregularitațile din trafic, atât din partea pietonilor
cât și din partea conducătorilor auto, conduite ce duc de multe ori la accidente foarte
grave.
o Stop TB: Campanie de informare a populaţiei cu referire la infecţia cu Bacilul Koch, şi
maladia provocată de acesta (semne si simptome), punând accent pe importanţa
tratamentului în tuberculoza pulmonară.
o Anti-Tabacco este un proiect care îşi propune informarea cat mai corecta a cator mai
multe persoane privind efectele nocive ale tutunului şi implicit scăderea numărului
de fumători în principal în rândul tinerilor.
o Promovarea unui comportament fără risc de transmitere a HIV / SIDA în rândul
adolescenţilor prin campanii de conştientizare în licee, distribuirea de pliante cu
ocazia Zilei Mondiale Anti-SIDA (1 decembrie) în locuri publice, participarea la
realizarea unei Fundiţe Umane imense.
o Sanatate la sate: informarea oamenilor din mediul urban privind bolile
dermatovenerice si afectiunile cronice.
o HPV și Cancerul de Col Uterin este o campanie care se desfăşoară în toate centrele
care au Universitati de Medicina si Farmacie din tara, cu scopul de a informa elevele
de liceu cu privire la infecţia cu HPV şi cancerul de col uterin, promovând screeningul
prin testul Babeş-Papanicolau.
o Ziua mondiala a diabetului – 0% Diabet 100% Sănătate - acţiune de conştientizare a
pericolului bolilor de nutriţie şi de informare privind metodele de prevenţie ale
acestora, desfăşurată în mai multe locaţii populate ale oraşului cu ocazia Zilei
Mondiale a Diabeticului, în colaborare cu Direcția Județeană de Sănătate.
3. Informare si educare:
 “Teddy Bear Hospital” este un proiect catre care exista o deschidere impresionanta in
strainatate, motiv pentru care se bucura deja de o “istorie” internationala de succes. El a fost
creat pentru copiii de gradinita, cu varste cuprinse intre trei si sapte ani, in scopul de a-i
familiariza pe acestia cu ceea ce presupune actul medical, astfel incat vizita la medic sa nu le
mai inspire teama. Proiectul isi propune sa-si realizeze obiectivul prin cel mai accesibil si usor
de inteles mod pentru cei mici: jocul. Copiii vor fi “parintii” unor jucarii “bolnave”, care, la
randul lor, vor fi “pacientii” studentilor la medicina.
 Şcoala de Vară pentru Elevi, un proiect aflat la ediţia a VII-a, prin care se facilitează
promovarea Universităţii în rândul liceelor din România. Acest proiect atrage ca an de an
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elevii către Universitatea noastră fiind tot un fenomen unic faptul ca nu implică nici o taxa de
participare. În anul 2019 am găzduit timp de o săptămână 125 de elevii de clasa a XI-a care au
putut opta pentru frecventarea uneia dintre facultăţile din cadrul Universităţii timp de o
săptămână.
 Tabăra de instruire a studenților reprezentanți – formarea de studenți cu aptitudini de
reprezentanți în fiecare structură a Universității (ateliere de lucru pentru proiecte,
voluntariat, acțiuni de tineret), cate o ediție în toamna fiecărui an.
 Organizarea celor 3 Simulări ale Examenului de Admitere pentru candidaţii la facultățile de
Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, realizând promovarea Universităţii şi pregătirea
elevilor pentru examenul de admitere, familiarizându-i cu metodologia de examen și cu
regulile unui examen propriu-zis.
 Micii Sanitari - instruirea elevilor din clasele a II-a, a III-a si a IV-a cu privire la diferite teme de
educaţie sanitară pe parcursul a 2 luni de zile prin "lectii" saptamanale şi pregătirea unei
echipe care să reprezinte orașul Târgu Mureș la etapa națională a concursului “Micii sanitari”,
ediție pe care am găzduit-o în perioada 10-14 iulie 2019.
 "Ghidul Bobocului" reprezinta o brosura dedicata bobocilor, conceputa astfel incat sa ii ajute
pe acestia in descoperirea Universitatii, continand toate informatiile necesare usurarii
acomodorii cu noul stil de viata.
 Ziua Portilor Deschise este o acţiune prin care elevii din clasele terminale ale liceului au
şansa de a descoperi aspecte ale universului medical ieşean prin discutiile pe care le pot
purta cu studentii si printr-un tur al Universitatii in care se vor intalni cu viitorii lor dascali.
 Crosul Inimii - o competitie demonstrativa pentru promovarea unui stil de viata sanatos.
 Fugi de obezitate, alearga pentru sănătate! - campanie de educare în problema adoptării
unei alimentaţii sănătoase, desfăşurată la clasele liceale, urmată de realizarea unui concurs
de alergat.
4. Activitati sportive:
 Festivalul Sportiv ”UMFest”
 Campionatul de tenis de masa
 Campionatul de fotbal
 Campionatul de volei
 Campionatul de sah
 Campionatul de baschet
5. Activitati sociale:
 Organizarea "Balului Bobocilor"
 Organizarea Festivalului Studențesc ”Medifun”
 Organizarea de evenimente sociale de tip ”Seri Studențești”
6. Activitati de reprezentare:
 Participarea studentului reprezentant la Ședințele Consiliului de Administrație;
 Participarea studenților senatori și consilieri la Ședințele Consiliilor Facultăților și la
Ședințele Senatului Universității;
 Participarea studenților desemnați la ședințele Comisiilor de Acordare a Burselor, Comisiei
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de Etică, Comisiei pentru Probleme Studențești;
Participarea, prin reprezentații desemnați, la alegerile pentru membrii Consiliilor Facultăților
și Senatul Universității;
Organizarea de alegeri pentru studenții membri în Consiliile Facultăților și Senatul
Universității;
Participarea, prin studenții desemnați, la ședințele de redacție ale University Press și
implicarea în crearea de conținut atractiv pentru studenți
Prezentarea prin mijloace de comunicare directă și prin mijloace media a deciziilor privitoare
la studenți;
Prezentarea în forurile de conducere a situațiilor problematice de interes studențesc (situația
opiniei studenților legată de unirea celor 2 universități, situația burselor, situația
regulamentului de examinare), care au fost soluționate prin abordarea acestora de către
reprezentanții conducerii universității, în cadrul deschis, împreună cu reprezentanții celor 3
linii de predare și cu toți studenții interesați care au fost prezenți;
Participarea la Conferința pentru Inițiativa Fără Fumat 2020, organizată la Palatul Cotroceni
în data de 24.03.2019
Participarea la Forumul Organizațiilor Studențești organizat de ANOSR în perioara 0407.08.2019.

Datele au fost comunicate de către Dalia Lavinia Dreptate, președinte al Ligii Studenților
din Tîrgu Mureș, în mandatul pentru anul 2019.
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu Mureş – raport activitate 2019
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu Mureş (ASM) este o organizație non-profit, nonguvernamentală, apolitică, având scopul de a reprezinta interesele studenţilor care urmează studii în
limba maghiară în universitățile din Târgu Mureș. ASM organizează frecvent evenimente științifice,
sociale, sportive, cultural-artistice și de caritate.
Activități desfășurate în parteneriat cu UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș:




Conferința Științifică Studențească – manifestare ştiinţifică de 4 zile, anuală, realizată de
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş. Oferă studenților unica posibilitate de a-şi
prezenta lucrările ştiinţifice în limba maghiară în domeniile de medicină generală, stomatologie,
farmacie și balneofiziokinetoterapie. Prin participare la conferință, studenții au ocazia de a fi aleși
pentru prezentarea lucrărilor științifice la congrese internaționale din Ungaria și Statele Unite ale
Americii.
Simularea de admitere – eveniment organizat pentru elevii de clasa a 11-a și 12-a, candidaţii
admiterii la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie din Tîrgu Mureș. Simulările se
organizează de trei ori pe an, în peste 20 de școli și licee. Astfel, prin intermediul testelor
lectorate de profesori universitari, elevii au posibilitatea de a își măsura nivelul cunoștințelor și
de a se obișnui cu atmosfera examneului de admitere.
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„Porţile Deschise Universitare” – Obiectivele evenimentului anulal, organizat de obicei la
începutul lunii noiembrie sunt: prezentarea Universității de Medicină și Farmacie, Universitatea
de Arte Teatrale, Universitatea Sapientia, Spitalul Clinic Judeţean, SMURD-ul precum şi
bibliotecile şi centrele culturale din Târgu Mureș. Cei peste 300 de elevi participanți au
posibilitatea de a vedea structura, secțiile, departamentele universităților cu predare în limba
maghiară din Tîrgu Mureș, astfel primind un ajutor în alegerea universității.
Tabăra Bobocilor – Scopul programului este de a integrara bobocii în viaţa universitară
tîrgumureșeană, sfătuirea lor în primii pași ca student și desigur convingerea noilor boboci
despre importanța participării active în viaţa socială, studențească și științifică.
Tabăra de management al proiectelor – Organizată anual în luna octombrie are ca scop
creșterea nivelului evenimentelor organizate pe parcursul anului, extinderea domeniilor de
activități a ASM-ului, implicarea membrilor noi în organizație, precum și deciderea
coordonatorilor de proiecte, alegerea datei perfecte pentru fiecare eveniment și discutarea
amănunțită cu privire la îmbunătățirea lor.
Spitalul Teddy Bear – Grupul țintă al programului este reprezentat de copiii de la grădiniță, iar
scopul evenimentului este de a crea o atmosferă prietenoasă între student-medic și preșcolar,
având o importanță majoră în eliminarea fricii de halatul alb prin acțiuni de dezvoltare personală
a copiilor și prevenție a comportamentelor cu risc.
“Serviciu de prim-ajutor” – Prin organizarea unor întruniri destinate bobocilor, încercăm
îndrumarea noilor studenți în primele săptămâni ale universității, prezentându-le obiectivele
importante pentru început de an, oraşul, specificul învăţământului din Târgu Mureş şi
posibilităţile de petrecere a timpului liber. Cu această ocazie se publică “Broşura informativă
pentru boboci”.



Transmed - este un proiect internațional prin care studenții mediciniști au ocazia de a realiza un
schimb de experiențe în cadrul Universităților de Medicină din Ungaria, având posibilitatea de a
vedea diferite infrastructuri și diferența de predare dintre centre.



Zilele şi Festivalul Studenţesc din Tîrgu Mureş – Eveniment cultural-artistic, sportiv și social pe o
perioadă de 4 zile, este cel mai atractiv program al Asociaţiei Studenţilor Maghiari din Tîrgu
Mureş, atât pentru studenţii din oraş, cât şi pentru studenţii din alte centre universitare cum ar fi
Cluj Napoca, București, Oradea, Timișoara. Obiectivul principal al evenimentului, este de a oferi
studenţilor ocazii de relaxare și distracţie prin diferite întreceri sportive, culturale, artistice,
evenimentul de 4 zile încheiându-se cu concerte și distracție.
Tabăra ”bătrânilor” – Eveniment social și distractiv organizat de boboci, menit pentru a oferi
membrilor activi din anii mai mari un weekend plin cu programe distractive și sportive. Totodată,
bobocii au ocazia de a își demonstra calitățile de organizator talentat.





Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş Liberă de Fumat - proiect amplu cu o
serie de acţiuni care promovează cercetarea, prevenţia şi politica fumatului, toate cu scopul
principal de conştientizare a pericolului tutunului. Proiectul se axează pe evaluarea obiceiului
fumatului la toţi studenţii facultăţilor de medicină, medicină dentară, farmacie şi asistenţă
medicală generală. Studenţii universităţii au fost chestionaţi şi evaluaţi cu privire la obiceiul
fumatului, iar rezultatele au fost prezentate în cadrul unor sesiuni special organizate.
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Programul de mentorat – pentru a sta la dispoziția bobocilor și a-i ajuta cât de mult, fiecare nou
student primește un mentor experimentat, căruia îi poate adresa întrebări.
Seara de chitare – seri muzicale și petrecei unde admosfera este garantată de trupa Asociației
Studenților Maghiari din Târgu Mureș.
Curs de dans popular – Eveniment menit de a păstra cultura maghiară, dansul popular este un
element foarte important în tradiția noastră.
Febru(t)al - Eveniment cultural-artistic, sportiv și social pe o perioadă de 2 zile, un program
atractiv al Asociaţiei Studenţilor Maghiari din Tîrgu Mureş, atât pentru studenţii din oraş, cât şi
pentru studenţii din alte centre universitare cum ar fi Cluj Napoca, București, Oradea, Timișoara.
Obiectivul principal al evenimentului, este de a oferi studenţilor ocazii de relaxare și distracție
dupa oboselile acumulate în sesiunea de iarnă.
Tabără de ski – Tabără anuală, organizată de Secțiunea de Sport a Asociației Studenților Maghiari
din Târgu Mureș, la care studenții, iubitori de ski, au posibilitatea să-și petreacă un sfârșit de
săptămână împreună, pe pârtia de schi Harghita Mădăraș.
Concurs de tenis de masă – Concurs ocazional, organizat mai des primăvara de Secțiunea de
Sport a Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș, la care studenții au șansa de a juca tenis
de masă și de a concura între ei pentru a deveni cei mai buni jucători.
Tabăra Sportivă – Tabără organizată de Secțiunea de Sport a Asociației Studenților Maghiari din
Târgu Mureș, la care studenții iubitori de sport, au posibilitatea să meargă la o tură de drumeție,
să încerce sporturi noi, și să petreacă câteva zile în natură.
Antrenamente scrimă – Antrenament săptămânal, organizat de Secțiunea de Sport a Asociației
Studenților Maghiari din Târgu Mureș, la care studenții pot să încerce și să învețe un sport mai rar
numit scrimă, și pot lupta între ei.
Antrenament de alergare – Antrenament săptămânal permanent, la care studenții au șansa să
iasă împreună la o alergare, să-și mențină performanța lor fizică, și să se pregătească la diferite
concursuri de alergare, organizat de Secțiunea de Sport a Asociației Studenților Maghiari din
Târgu Mureș.
Tură pe biciclete – Un program realizat ocazional, mai ales primăvara, de Secțiunea de Sport a
Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș. Prin participare studenții au ocazia să-și
petreacă o zi cu alți studenți cărora le place ciclismul.
Tură de drumeție – O călătorie de plăcere pentru studenții care iubesc natura. Se desfășoară
ocazional, și poate dura una sau mai multe zile în munțiile României. Este destinată celor care
doresc să încerce sporturi noi (slackline, alpinism, etc.). Este organizat de Departamentul de
Sport a Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș.
Zumba evening – Un program permanent, organizat săptămânal de Secțiunea de Sport a
Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș, dedicat studenților care vor să încerce acest
dans ritmic și să se relaxeze timp de căteva ore în fiecare săptămână.
Antrenamente de fotbal pentru studenți – Antrenament care se desfășoară săptămânal,
permanent, organizat de Secțiunea de Sport a Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș.
Include atât fotbal masculin, cât și fotbal feminin.
Zâna măseluță – Este un proiect de preventie dentara, cu scopul de a introduce și învăța prin
joacă pe copiii din clasele I-IV în lumea tehnicilor de spălare corectă a dinților și a prezenta
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alimentația corectă pentru a avea dinți sănătoși. Prezentările vor avea loc lunar, la diferite școli,
conform unui program stabilit.


















Ziua Mondială a Sănătății Orale – Evenimentul ia loc în loc în locuri publice, supermarketuri, cu
ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Orale (18 martie). Scopul este informarea trecătorilor despre
metodele corecte de întreținere a igienei orale.
Ziua Sănătății – Se organizează anual în clădirea Sapientia EMTE. Voluntarii evaluează starea
igienei orale a celor interesați, respectiv le oferă sfaturi legate de menținerea sau îmbunătățirea
acesteia la standul FOK Platform.
Zilele bobocilor dentiști – Țelul evenimentul este cel de a cunoaște noii studenți de la Medicină
Dentară și Tehnică Dentară, pregătirea lor de facultate și oferirea unor sfaturi și informații utile,
prezentarea Facultății de Medicină Dentară.
uniDENTIS – Cuprinde un curs de specialitate dedicat studenților și rezidenților de la medicină
dentară. Se organizează anual de mai multe ori, având teme diversificate.
uniDentis + – Eveniment cu durata de minim două zile, care cuprinde cursuri si workshopuri de
specialitate
Dezbateri farmaceutice – Eveniment organizat de departamentul de farmacie, în cadrul căruia
sunt dezbătute diferite teme științifice și non-științifice sub moderarea unui profesor.
Pentru un oraș curat – Activitate de curățare a orașului prin colectarea deșeurilor, mizeriilor din
zona UMF Târgu Mureș
Concerte culturale - desfăşurate în cadrul evenimentelor importante ale Universităţii.
Ședințe cu reprezentanții anilor – întruniri organizate periodic, ajută la menținerea comunucației
eficiente între conducerea ASM și studenții reprezentanți, aleși ai fiecărei serii din UMF Târgu
Mureș.
Lecții de dans popular – are ca și obiectiv păstrarea tradițiilor maghiare, învățarea diferitelor
tipuri de dans popular maghiar pentru cei dornici.
Seri de dans popular – eveniment organizat pentru a exersa cele învățate pe parcursul lecțiilor
de dans.
Plantarea de copaci – Eveniment orgnizat în primăvara fiecărui an. Scopul evenimentului este de
a proteja natura.
Cursuri de fotografie pentru amatori – Cei dornici de a capta momente speciale, peisaje din
natură sau portrete au ocazia de a primi lecții cu technicile fotografiei, astfel oferindu-le un
început ghidat și ajutat de profesioniști.

Datele au fost comunicate de Laszlo Marton, președintele ASM
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Decanul Facultății de Medicină, Domnul Prof.dr. Ovidiu S. Cotoi, a coordonat ședințele de
lucru ale tutorilor de la fiecare început de semestru, evaluând și soluționând principalele probleme
ridicate de studenți, cadre didactice și tutori. Coordonatorul tutorilor asist.dr. Alin Nechifor, s-a
ocupat eficient cu gestiunea administrativă, de organizare, conduită și raportare a tutorilor, în relația
lor cu studenții, și raportează la final de semestru și de an, activitatea desfășurată.
Pe parcursul anului 2019, Comisia pentru Probleme Studențești s-a reunit în 4 ședințe de
lucru ordinare, în care au fost dezbătute problemele ridicate de studenți, adresate prin reprezentanți
și primite prin poșta electronică pusă la dispoziție de către decanat, câteva dintre subiectele
abordate fiind : metodologia acordării de burse, reforma curriculară, evenimentele culturale,
structura anului universitar, cazurile propuse pentru sancțiuni, eliminarea cazurilor de copiere la
examene, aprofundarea limbii române de către studenții străini, metode pentru îmbunătățirea
calității învățământului și a performanței studenților la examenele finale. Acestea au fost soluționate
sau au determinat elaborarea de strategii.
Colaborarea între Decanat și organizațiile studențești la liniile de predare Română, Maghiară
și Engleză a fost pozitivă, transparentă și bazată pe promovarea performanței, a egalității drepturilor
fiecăruia, cu respectarea îndatoririlor.

Tîrgu Mures
07.03.2020

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

Stud. Dalia Lavinia Dreptate
Președinte LSTG Târgu Mureș
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