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Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din Facultataea de Medicină (CEAC)
reprezintă o comisie de lucru a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, subordonată Decanului Facultății de
Medicină și Consiliului Facultății de Medicină.
Atribuțiile CEAC, stabilite prin regulamentul de funcționare, sunt: efectuarea
demersurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legilației în vigoare
privind asigurarea calității la Facultatea de Medicină; elaborarea documentelor și
coordonarea aplicării procedurilor și activităților de evaluare din cadrul Facultății de
Medicină, dar și elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind calitatea
educației la Facultatea de Medicină.
Componența comisiei în anul 2020:
Președinte
Șef lucrări dr. Bianca-Liana Grigorescu, Prodecan
Membri
Prof. univ. dr. Angela Borda
Prof. univ. dr. Ovidiu Simion Cotoi, Decan
Conf. univ. dr. Andrada Loghin, Prodecan
Prof. univ. dr. Silviu Morariu
Conf. univ. dr. Orban Kiss Karoly
Conf. univ. dr. Horvath Emoke
Prof. univ. dr. Septimiu Voidăzan
Student Paul Cotoi
Activități aferente anului 2021:

1. Organizarea internă:
Membrii CEAC organizează și resposabili pentru stabilirea modului de îndeplinire a
atribuțiilor trasate prin regulament și realizarea principalelor obiective ale agendei de
lucru pe anul 2021.
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2. Evaluări interne privind calitatea:
2.1. Evaluarea cadrelor didactice.
Membrii CEAC sunt resposabili de efectuarea evaluării eficiente și transparente a activității
cadrelor didactice (pentru anul 2021). Procesul de completarea a fișelor de autoevaluare sa derulat conform termenelor din metodologie, în lunile ianuarie-februarie 2021, cu toate
etapele de verificare a datelor (șef de disciplina, șef departament și Decanat) și elaborarea
raportului final în cursul lunii martie 2021.
Din totalul cadrelor didactice ale Facultății de Medicină cu activitate în anul 2021, au
fost evaluate 237 de cadre didactice, restul fiind cadre didactice pe perioadă determinată,
care au plecat din universitate sau în concedii de maternitate, care nu au fost luate în
considerație. În tabelul de mai jos se poate observa distribuția cadrelor didactice după
funcții didactice și pe departamente.
Per total, sinteza statistică şi distribuţia grafică a performanţei profesionale a cadrelor
didactice din cadrul Facultăţii de Medicină, corespunzător anului 2021, se poate distinge
mai jos (figura 1 și tabelul 2). Astfel, punctajul mediu obținut la Medicină a fost de 89.01
puncte, cu o variație mare de punctaj între 15.00 și 620.91.

Punctaj evaluare 2021
Număr
237
Medie
89.01
Mediana
52.39
Std. Deviation 92.66
Minimum
15.00
Maximum
620.91

Figura 1. Evaluarea performanţelor profesionale per total cadre didactice medicină
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Media cea mai ridicată a fost înregistrată la Profesori (207.70), iar cea mai mică la Asistent
universitar (37.25), plecând de la o frecvență mai mare a șefilor de lucrări din total.
Comparativ pe departamente, se observă că media generală a punctajelor a variat între
75.06 la DM4 şi 107.2 la DM2. Cel mai bine cotat departament este DM2, urmat de DM3
Analiza pe departamente relevă:
 dintre toate departamentele, DM4 are cea mai mică minimă de punctaj de
autoevaluare (de 15.00 puncte), iar DM2 are cea mai ridicată minimă înregistrată (de
23.72 puncte).
 în ceea ce priveşte maxima de evaluare, se constată că DM2 are cea mai mică maximă
înregistrată (de 326.2 puncte), respectiv DM3 are cea mai mare maximă de punctaj (de
620.9 puncte).
 se remarcă departamentul DM3 cu domeniul de distribuţie a punctajelor cel mai larg
(între 15.79 şi 620.9 puncte), comparativ cu departamentul DM2 cu cel mai strâns
domeniu de distribuţie (între 23.72 şi 326.2 puncte).
 media punctajelor individuale ale fiecărei funcţii didactice a variat între 75.06 la DM4 şi
107.2 la DM2; cel mai bine cotat departament este DM2, urmat de DM3.
 pe categorii de funcţie didactică, valoarea medie de atingere a performanţelor
profesionale cea mai scăzută pentru Profesor a fost observat la DM4 (168.59 puncte),
pentru Conferenţiar la DM4 (42.57 puncte), pentru Şef lucrări la DM4 (46.18 puncte),
iar pentru Asistent universitar la DM4 (27.48 puncte).
 pe categorii de funcţie didactică, valoarea medie de atingere a performanţelor
profesionale cea mai ridicată pentru Profesor a fost observat la DM3 (253.10 puncte),
pentru Conferenţiar la DM2 (122.59 puncte), pentru Şef lucrări la DM2 (73.54 puncte),
pentru Asistent universitar la DM3 (45.36 puncte)
 Corespunzător evaluării şefului ierarhic, din totalul de 237 de cadre evaluate, doar
două cadre (un profesor universitar și un șef de lucrări) au primit evaluări sub 5 puncte
(considerat punctaj maxim: foarte bine). Au fost apreciate de către șefii ierarhici
profesionalismul şi experienţa, complexitatea, creativitatea şi disponibilitatea la efort
intelectual, capacitatea de comunicare şi de a stabili relaţii pe linie profesională,
respectiv responsabilitatea implicată pe post. În cazul funcțiilor de conducere se
apreciază asumarea deciziilor și capacitatea de coordonare şi control.
 În urma parcurgerii procesului de evaluare colegială, fiecare cadru didactic a obţinut
punctajele maxime aferente fiecărei categorii de activitate.
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2.2. Evaluarea internă privind gradul de satisfacție al studenților și cadrelor didactice în
legătură cu serviciile oferite de universitate (bibliotecă, microcantină, cămine
secretariate).
Această activitate a fost evaluată conform metodologiei, în lunile mai-iunie 2021, în
condițiile și noile reglementări impuse de pandemia SARS-CoV-2. Evaluarea a fost efectuată
adaptat modificărilor administrative impuse de pandemie și are relevat o părere generală
satisfăcătoare a comunității academice. Toate propunerile colectate de la participanții la
studiu au fost înaintate Departamentului de Asigurare a Calității din Universitate.
2.3.

Audit intern Decanatul Facultății de Medicină

În luna decembrie 2021 în 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. Sistemul de management al calității:
Echipa CEAC a fost implicată permanent în procesul de reevaluare și actualizare a
documentelor interne de reglementare (regulamente și proceduri), conform cerințelor
standardului ISO 9001:2015, în elaborarea și completarea Registrului riscurilor, în
monitorizarea parametrilor din planul operațional DAC din Universitate.
Plan de măsuri:
- reevaluarea anuală a fișelor de disciplină cu actualizarea permanentă a continutului
acestora
- stimularea activității didactice și de cercetare la nivel de discipline și departamente
- asigurarea în permanență a suportului de curs în format electronic sau printat
- evaluarea periodică și îmbunătățirea serviciilor oferite de universitates pentru studenți și
comunitatea academică
Termen de realizare:
-

decembrie 2022

Responsabili:
-

Prodecan Asigurarea calitîții

-

membrii CEAC
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15.03.2022
Președinte Comisia de evaluare și asigurarea calității,
Șef lucr. dr. Bianca-Liana Grigorescu
Prodecan Facultatea de Medicină
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