FACULTATEA DE MEDICINĂ
DECANAT
Comisia pentru probleme studențești

Facultatea de Medicină UMFST “George Emil Palade” din Târgu Mureș
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Raport de activitate pe anul 2021
A. Comisia pentru Probleme Studențești (CPS) are următoarea componență:
Preşedinte
Conf. dr. Szász József Attila, Prodecan
Membri
Prof. dr. Simona Bățagă
Prof. dr. Monica Tarcea
Şef lucr. dr. Claudiu Molnar-Varlam
Şef lucr. dr. Ferencz József Loránd
Șef lucr. dr. Gergely István
Asist. Univ. Iuliu Cocuz
Student linia română Cotoi Paul
Student linia maghiară Marton Laszlo
Membrii Comisiei pentru Probleme Studențești au fost aleși pe perioada 2020-2024 la ședința
Consiliului Profesoral și al Senatului din data de 26 mai 2020.
La sfârșitul anului 2020, studentul reprezentant al liniei maghiare, Marton László fost înlocuit cu
noul președinte, studentul Varga László.

B. Principalele activități ale comisiei au fost:
Pe parcursul anului 2021, Comisia pentru Probleme Studențești și-a desfășurat activitatea în
condițiile pandemiei Covid-19. Din raportul de activitate iese în evidență implicarea și
activitățile ample și variate ale ligilor studențești din Facultatea de Medicină, precum și
intervențiile de susținere a acestora de către CPS și Decanatul Facultății de Medicină.
CPS a înregistrat și monitorizat diferite manifestări științifice, de cercetare, de inițiativă
educațională, de susținere a problemelor studenților, de atragere a viitorilor studenți, de orientare
profesională, de pregătire a examenului de licență și a celui de rezidențiat, de activitate culturală,
de publicații, precum și de mobilități, susținute de studenții noștri.
După alegerile desfășurate la nivelul Facultății de Medicină în martie-aprilie 2020, luând în
considerare unele modificări privind lista tutorilor (unii nu mai erau membrii Facultății de
Medicină), s-au făcut corecții și s-a desemnat coordonatorul tutorilor în persoana conf. dr. Dénes
Lóránd. În calitate de tutori pentru studenții de la Facultatea de Medicină, au fost comunicate
informații actualizate, au fost aduse la cunoștința tutorilor deciziile ceea ce privește desfășurarea
Practicii de specialitate și a Abilităților Medicale în condițiile specifice ale pandemiei. La
începutul anului universitar 2021/2022 lista și datele de contact ale tutorilor a fost încă o dată
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actualizată. S-a urmărit soluționarea principalelor probleme ridicate de studenți, cadre didactice
și tutori. Coordonatorul tutorilor conf. dr. Dénes Lóránd, s-a ocupat eficient cu gestiunea
administrativă, de organizare, conduită și raportare a tutorilor, în relația lor cu studenții, și
raportează activitatea desfășurată.
În cadrul Comisiei pentru Probleme Studențești au fost dezbătute problemele ridicate de
studenți, adresate prin reprezentanți și primite prin poșta electronică pusă la dispoziție de către
Decanat. Colaborarea între Decanat și organizațiile studențești la liniile de predare română și
maghiară a fost pozitivă, transparentă și bazată pe promovarea performanței, a egalității
drepturilor fiecăruia, cu respectarea îndatoririlor. Subiectele principale abordate au fost:
metodologia acordării de burse, reforma curriculară, structura anului universitar, desfășurarea
examenelor sumative cu scopul urmăririi mai reale a performanței studenților la examenele
finale, rezolvarea unor contestații.
S-a făcut actualizarea datelor de pe site-ul UMFST de la nivelul disciplinelor, s-a adăgat Lista
preparatori demonstratori / interni din anul universitar 2021/2022.
Rezolvarea contestațiilor depuse din partea studenților, asumarea eventualelor sesizări ale
nemulțumirilor din partea cadrelor didactice se bazează pe îmbunătățirea relațiilor profesionale,
didactice și de cercetare, bazate pe respect reciproc.
UMFST Tîrgu Mureş a aderat la programul Erasmus din anul 2006, şi a început încheierea
primelor acorduri bilaterale cu universităţi din spaţiul european. Numărul de acorduri bilaterale a
înregistrat o creştere anuală, însă din cauza pandemiei Covid-19 activitățile au fost mai reduse.
La sesiunile studențești de tip examene sumative desfășurate on-site a trebuit să fie organizată
examinarea studenților Erasmus. S-au întocmit listele referitoare la studenții Erasmus din anii IV
și V Medicină, iar examinatorii au fost informați prin intermediul secretariatului.
Numărul de burse pentru anul universitar 2021/2022 s-a acordat proporțional cu studenții din
serii, ani și programe de studii. Comisia de acordare a burselor la nivelul facultății a analizat de
două ori pe parcursul anului universitar documentele înaintate ale studenților, și a înaintat
propunerile și documentația către comisia centrală de burse la nivelul universității. Cu privire la
acordarea burselor, pornind de la problemele ivite, se formulează următoarele propuneri:
- La bursele sociale ar trebui efectuate controale pentru a urmări declarațiile depuse.
-Ar fi binevenită revizuirea acordării burselor sociale medicale, respectiv controlul unor
diagnostice des întâlnite (ex. astm bronșic).
- Considerăm că declarațiile de avere pe proprie răspundere depuse la notariate nu reflectă în
mod fidel veniturile familiale, motiv pentru care ar fi binevenite adeverințe de la organele
fiscale.
- În caz de egalitate (aceeași medie ponderată) să fie criterii identice la acordarea burselor de
merit, respectiv alocarea locurilor bugetare/cu taxă: media aritmetică, ori media la creditele
maxime
- Să se clarifice și să se conștientizeze în timp metoda de acordare de locuri bugetare/cu taxă.
În concluzie, activitatea Comisiei pentru Probleme Studențești a fost semnificativă, au fost
susținute mai multe activități de voluntariat, cercetare și mobilități pentru studenți, iar
colaborarea cu Liga studenților s-a îmbunătățit de la un eveniment la altul. Politica în domeniul
cifrei de şcolarizare la nivel de facultate a urmărit coroborarea acesteia cu numărul de cadre
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didactice şi baza materială existentă astfel încât procesul educaţional să satisfacă indicatorii de
calitate impuşi de managementul instituţional.
Prezentul raport al Comisiei pentru Probleme Studențești este completat cu datele referitoare la
activitățile ligilor studențești din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș,
raportate de reprezentanții acestora, care reprezintă anexele acestui raport.

10.02.2022

Conf. dr. Szász József Attila, Prodecan

Liga Studenților Români din Tîrgu Mureș – raport activitate 2021
Liga Studenților din Tîrgu Mureș (LSTGM) este o organizaţie studenţească (înfiinţată în
1990) non-guvernamentală, 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 Cotoi Paul Sorin, reprezentantul universității
noastre.
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 25-a ediție a Congresului International pentru Studenți, Tineri Medici și
Farmaciști, Marisiensis 2021 desfășurată în primăvară, a oferit celor 1310 participanți
ocazia de a participa la una din cele mai importante manifestări științifice de acest gen.
Această ediție se remarcă prin numărul record de participanți atât activi cât si pasivi. Pe
parcursul a 5 zile studenții au avut ocazia sa-si prezinte rezultatele cercetărilor, sa
participe la workshop-uri si conferințe pe diverse teme medicale prezentate de specialiști
in domeniu, iar activitățile sociale au fost prilejul creării de legături puternice intre
participanții din diferite centre universitare, atât din tara, cat si in străinătate. Ediția din
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2021 a fost marcată de introducerea a 3 specializări noi: Medicină Militară, Inginerie și
Științe Juridice, acestea fiind în concordanță cu facultățile UMFST.


Universitatea de Vară pentru Elevi, un proiect aflat la ediția a VIII-a, prin care se
facilitează̆ promovarea UMFST G.E. Palade Tg. Mureș în rândul liceelor din România.
Participarea a fost exclusivă pentru elevii absolvenți ai clasei a XI-a ce au putut opta
pentru frecventarea uneia dintre facultățile din cadrul UMFST timp de o săptămână̆ (9 –
16 iulie 2021). Acest proiect oferă̆ elevilor o experiență unică, un contact direct cu
mediul academic și o imagine fidelă a vieții studențești. Această ediție a inclus și 2 noi
specializări, Inginerie și Științe Juridice, pentru a-i ajuta pe elevi să se orienteze corect
către o specializare a UMFST;



Bursele LSTGM - una dintre cele mai importante activități desfășurate 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. Printre țările puse la dispoziție se regăsesc: Mexic. Korea de Sud, Elveția,
Egipt, Tunisia, Spania, Republica Dominicană și multe altele. În total s-au oferit 28 de
burse.

2. Initiative civice ce vizeaza:


categoriile defavorizate:



„Doneză din suflet, fii Moș Crăciun”, proiect desfășurat cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
acesta a constat în strângerea de donații de la studenți și împărțirea acestora la familii
defavorizate, din mediul urban și rural, din județul Mureș. Donațiile au constat în haine,
jucării și alimente.



”Adu-mi un zâmbet”, este o acțiune caritabilă ce constă în ajutorarea unor familii și copii
aflați în situații precare prin donare de haine, încălțăminte, rechizite și alimente
neperisabile în preajma sărbătorilor pascale.



”Every child`s day”, proiect desfășurat anual, în data de 1 iunie, acesta constă în vizitarea
unui centru de plasament/ a unei case de copii. În cadrul acestei vizite voluntarii oferă
pachete cadou fiecărui copil și realizează activități educative și ludice, menite să readucă
spiritul copilăriei și să-i serbeze pe cei mici.



probleme de sanatate publica:



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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sânge! Fii și tu Moș Crăciun! și „Cea mai sângeroasă echipă” din cadrul festivalului
studențesc Medifun.


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.



”0% diabet, 100% sănătate” este un proiect ce constă în informarea populației asupra
riscului dezvolțării diabetului zaharat. Acesta se desfășoară cu ocazia Zilei Mondiale a
Diabetului, în mediu rural și urban, zi în care echipa de voluntari va măsura glicemia și
tensiunea în corturi special amenajate și va informa populația despre un stil de viață
sănătos.



”Caravana SCORA” proiect ce constă în promovarea unui comportament fără risc de
transmitere a HIV / SIDA în rândul adolescenţilor prin campanii de conştientizare în
licee, atât în mediu urban cât și rural, în format online, datorită restricțiilor în vigoare,
distribuirea de pliante cu materiale informative în legătură cu screening-ul gratuit pentru
HPV. De asemenea au fost derulate campanii pe rețelele de socializare pentru
conștientizarea riscurilor infecțiilor cu transmitere sexuală, și moduri de prevenire al
acestora.

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.



„Micii Sanitari” urmărește promovarea diferitelor teme de educație pentru sănătate unui
număr cât mai mare de elevi la nivel locat și național. Studenţi, voluntari ai Facultăţii de
Medicină, merg în şcoli unde predau într-un mod atractiv, modern şi explicit copiilor din
clasele II-IV, 2 ore pe săptămână, timp de 7-8 săptămâni. Temele abordate sunt
concepute în acord cu nivelul de vârstă şi cu programele existente şi sunt unice la nivel
naţional. Printre acestea se numără: Activitate și Odihnă, Alimentație sănătoasă, Igienă,
Cunoaşterea corpului uman: Anatomie și fiziologie, Primul-ajutor.



”Training camp” este o 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
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examen și cu regulile unui examen propriu-zis. Datorită pandemiei, acestea s-au
desfășurat în mediul online. În anul 2022 ne propunem să realizăm simulările într-un
format hibrid, atât online cât și on-site.
4. 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 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 deinteres 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;

Datele au fost comunicate de către Manea Andrei, președinte al Ligii Studenților din Tîrgu
Mureș, în mandatul pentru anul 2021.

Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş (ASM) – raport activitate 2021
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş (ASM, pe limba maghiară:
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, MMDSZ) este o organizație non-profit, nonguvernamentală, apolitică (înfiinţată în 1990), având scopul de a reprezenta interesele studenţilor
care urmează studii în limba maghiară în universitățile din Tîrgu Mureș. ASM organizează
frecvent evenimente științifice, sociale, sportive, cultural-artistice și caritative.
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ASM este membru fondator al Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din
România (UOSMR), este parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi
Colegiul Medicilor din România. ASM totodată este membru activ 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.
Activități desfășurate în parteneriat cu UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș:
1.

Evenimente științifice:



Conferința Științifică Studențească, ed. a 28-a (format hibrid) – 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, medicină dentară, asistență medicală generală, 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. În 2021 conferința a avut loc în clădirea principală a Facultății de Farmacie al
UMFST, la conferinţă au participat în jur de 130 de profesori din Târgu Mureş, 300 de
studenţi în format fizic, plus încă 25 de profesori și 100 de studenți online, prin platforma
Zoom (din străinătate). Din 400 de studenți 250 au prezentat lucrări ştiinţifice în 21 de
secţiuni.



Workshop de tehnologie farmaceutică (în format fizic) - În luna decembrie este organizat
un workshop de tehnologie farmaceutică, cu ajutorul profesorii de la Facultate de Farmacie.
În cadrul workshopului este prepararea unui lichior de portocale, care a adus spiritul
Crăciunului.
Workshopuri de chirurgie (în format fizic)



2. Evenimente de sprijin și de motivare:




Simularea de admitere (în format online în decembrie și aprilie, și în format fizic în iulie) –
Eveniment organizat pentru elevii de clasa a 11-a și 12-a, candidaţii admiterii la Facultatea
de Medicină, de Medicină Dentară și de Farmacie. Simulările se organizează de trei ori pe
an. Astfel, prin intermediul testelor lectorate de profesori universitari, elevii au posibilitatea
de a își măsura nivelul cunoștințelor și de a se obișnui cu atmosfera examenului de admitere.
„Zilele Porţile Deschise Universitare” (în format fizic) – Obiectivele evenimentului anual,
organizat de obicei la începutul lunii decembriei sunt: prezentarea Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea de
Arte, Universitatea Sapientia, Spitalul Clinic Judeţean, SMURD-ul precum şi bibliotecile şi
centrele culturale din Târgu Mureș. În anul 2021 au participat 150 de elevi, care au avut
posibilitatea de a vedea structura, secțiile, departamentele universităților cu predare în limba
maghiară din Tîrgu Mureș, astfel primind un ajutor în alegerea universității.
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“Prim-ajutor pentru boboci” (în format fizic) – 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 Tîrgu Mureş şi posibilităţile de petrecere a timpului liber. Cu această ocazie se publică
„Broşura informativă pentru boboci”. În anul 2021 au participat aprox. 150 de boboci.
„Școala bobocilor” (în format fizic) – Obiectivul acestui eveniment a fost de a îndruma
studenți din anul I. între posibilitățile oferite de UMFST și oportunitățile de voluntariat în
cadrul ASM. Acest program a fost organizat de două ori pe parcursul primelor două module.
Programul de mentoriat – 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.
Zilele bobocilor dentiști (în format fizic) – 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.

3. Evenimente sociale:









Tabăra de management al proiectelor (în format fizic) – Organizată anual în luna
octombrie are un scop de creșterea nivelului evenimentelor organizate pe parcursul anului,
extinderea domeniilor de activități al 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. În anul 2021 au participat
aprox. 55 de studenți, membrii activi al ASM.
Distracție de Toamnă (în format fizic) - Eveniment cultural-artistic, sportiv și social pe o
perioadă de 2 zile, un program atractiv al Asociaţiei Studenţilor Maghiari din Târgu 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 toamnă. În
anul 2021 la acest eveniment au participat aprox. 400 de studenți din Universitățiile din
Târgu Mureș.
Tabără de team-building (în format online) - Cu o zi înainte de începutul anului universitar
ASM organizează un team-building pentru anul întâi. După cum sugerează și numele, scopul
acestui eveniment a fost de a ajuta bobocii să facă cunoștința între ei prin jocuri amuzante.
Totodată, am prezentat Clubul Farmacistilor, Platforma MD, am oferit informații despre
activitatea acestuia, și am invitat toata lumea să se alăture în aventura noastră. Astfel am
garantat un început vesel și promițător. În anul 2021 au participat aprox 200 de studenți prin
platforma Zoom.
Seara de chitare (în format fizic) – Seri muzicale și petreceri unde atmosfera este garantată
de trupa Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș.
Curs de dans popular (în format fizic) – Eveniment menit de a păstra cultura maghiară,
dansul popular este un element foarte important în tradiția noastră.
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Tabăra Bobocilor (în format fizic) – Scopul programului este de a integra 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.
Seara jocurilor (în format fizic) - Reprezintă o seară când ne adunăm împreună, o seară
plină de jocuri și râsete. Studenții pot să aleagă dintr-o gamă de jocuri ca Activity, Catan,
Bang, etc., o oportunitate superbă pentru socializare și distractie. Anul acesta evenimentul a
avut loc în luna decembrie.

4. Evenimente sportive












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.
Tabăra Sportivă (în format fizic) – Tabără organizată de Departamentul 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.
Antrenament de alergare (în format fizic) – 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 Departamentul de Sport a
Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș.
Tabăra de schi (în format fizic) – Tabără organizată de Departamentul de Sport a Asociației
Studenților Maghiari din Târgu Mureș, la care studenții iubitori de schi și snowboard, au
posibilitatea să meargă la o tabără la Harghita Mădăraș.
Tură de drumeție (în format fizic) – 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.
Antrenamente de fotbal pentru studenți (în format fizic) – Antrenament care se desfășoară
săptămânal, permanent, organizat de Departamentul de Sport a Asociației Studenților
Maghiari din Târgu Mureș. Include atât fotbal masculin, cât și fotbal feminin.

5. Evenimente caritative și de prevenire




Zâna măseluță (în format fizic) – Este un proiect de prevenție dentară, 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 alimentația corectă pentru a avea dinți sănătoși. Prezentările vor avea
loc lunar, la diferite școli, conform unui program stabilit.
Spitalul Teddy Bear (în format fizic) – Grupul țintă al programului este reprezentat de
copiii de la grădiniță, iar scopul evenimentului este de a crea o atmosferă prietenoasă între
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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.
Pentru un oraș curat (în format fizic) – Activitate de curățare al orașului prin colectarea
deșeurilor, mizeriilor din zona UMFST Târgu Mureș.
Plantarea de copaci (în format fizic) – Eveniment orgnizat în primăvara fiecărui an. Scopul
evenimentului este de a proteja natura.

6. Evenimente cultural-artistice





Lecții de dans popular (în format fizic) – are ca și obiectiv păstrarea tradițiilor maghiare,
învățarea diferitelor tipuri de dans popular maghiar pentru cei dornici.
Cursuri de fotografie și photoshop pentru amatori (în format hybrid) – 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.
Zumba evening (în format fizic) – Un program permanent, organizat săptămânal de
Departamentul de Sport a Asociației Studenților Maghiari din Târgu Mureș, dedicat
studenților care vor să încerce acest dans ritmic și să se relaxeze timp de câteva ore în fiecare
săptămână.

7. Activități de reprezentare







Ședințe cu reprezentanții anilor (AG) (în format hybrid) – întruniri organizate periodic,
ajută la menținerea comunicației eficiente între conducerea ASM și studenții reprezentanți,
aleși ai fiecărei serii din UMFST Târgu Mureș.
Participarea studentului reprezentant la Ședințele Consiliului de Administrație (în format
fizic).
Participarea studenților senatori și consilieri la Ședințele Consiliilor Facultăților și la
Ședințele Senatului Universității (în format online).
Participarea studenților desemnați la ședințele Comisiilor de Acordare a Burselor,
Comisiei de Etică, Comisiei pentru Probleme Studențești (în format fizic).
Organizarea de alegeri pentru studenții membri în Consiliile Facultăților și Senatul
Universității (în format fizic).

Datele au fost comunicate de către Varga László, președinte al Asociaţiei Studenţilor Maghiari
din Târgu Mureş.
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