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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a
Comisiei de formare continuă şi rezidenţiat la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii
de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, numită în continuare CFCR.
Art. 2. Atribuţiile comisiei sunt:
a) obținerea acreditării Facultății de Medicină Dentară ca Furnizor de credite EMC
b) acreditarea diferitelor manifestări (cursuri postuniversitare, simpozioane, conferințe,
congrese organizate de Facultatea de Medicină Dentară) de către Colegiul Medicilor
Dentiști din România
c) coordonarea activităţii de formare continuă a medicilor stomatologi prin organizarea de
cursuri postuniversitare în colaborare cu organizaţiile profesionale (Colegiul Medicilor
Dentişti din România) şi compartimentul rezidenţiat din cadrul Prorectoratului didactic al
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş;
d) supunerea spre aprobarea Consiliului Facultăţii de Medicină Dentară a altor forme de
educaţie medicală continuă (cursuri, congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde,
ateliere de lucru) desfăsurate în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu
Mureş;
e) stabilirea criteriilor minime de performanţă care trebuie atinse pentru eliberarea
certificatului de absolvire a unui curs de perfecţionare postuniversitară (număr de ore de
curs/activităţi practice, cerinţe minime de prezenţă, test final scris/oral/examen practic,
după caz) în vederea creditării ulterioare a acestuia de organizaţia profesională;
f) coordonarea activităţii rezidenţilor în specialităţi de medicină dentară (repartizarea pe
stagii de pregătire teoretică şi practică, organizarea examenelor de final de stagiu);
g) elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind numărul de cursuri
postuniversitare care s-au derulat dintre cele propuse prin departamentul de pregătire
postuniversitară, numărul de absolvenţi cu certificat de absolvire valid, precum şi
propuneri de îmbunătăţire şi de introducere de cursuri noi în domenii deficitare sau
cerute de piaţa muncii;
h) prezentarea situaţiei rezidenţilor pe specialităţi de medicină dentară şi ani de studii la
începutul fiecărui an universitar;
i) propunea de membri pentru comisiile de examinare pentru obţinerea titlului de medic
specialist/medic primar către Direcţia de Sănătate Publică, la cererea Ministerului
Sănătăţii.
Art. 3. Periodic (semestrial) şi ori de câte este nevoie, CFCR se întruneşte pentru evaluarea
rezultatelor activităţii de formare continuă şi rezidenţiat şi pentru luarea unor măsuri
corective dacă este necesar şi pentru evaluarea conţinutului cursurilor postuniversitare.
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Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea CFCR
Art. 4. Structura şi alegerea membrilor Comisiei:
a) comisia este formată din 5 membri şi un preşedinte;
b) membrii Comisiei sunt aleşi de Decan și validați de Consiliul Facultății de Medicină
Dentară, din rândul cadrelor didactice ale Facultăţii de Medicină Dentară care au titlul
sau îndeplinesc condiţiile pentru profesor, conferenţiar universitar sau lector/şef de
lucrări;
c) dintre cei 5 membri, minim 3 trebuie să fie cordonatori de rezidenţiat în specialităţile
de medicină dentară cu echivalent în reţeaua Ministerului Sănătăţii – ortodonţie şi
ortopedie dento-facială, protetică dentară, parodontolgie, endodonţie, chirurgie dentoalveolară, pedodonție.
Art. 5. Comisia de formare continuă şi rezidenţiat la Facultatea de Medicină Dentară a
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş se întruneşte la convocarea
preşedintelui comisiei.
Art. 6. Activitatea membrilor comisiei nu este remunerată.
Art. 7. Conducerea Facultăţii de Medicină Dentară poate desemna membri ai personalului
didactic în calitate de experţi pentru evaluarea activităţii de formare continuă şi rezidenţiat.
Activitatea experţilor cooptaţi poate cuprinde:
a) propuneri de modificare a structurii cursurilor postuniversitare şi activităţilor asociate
(ore de curs/activităţi practice) în funcţie de cerinţele pieţei muncii sau a organizaţiilor
profesionale;
b) propuneri de modificare a tematicilor/bibliografiei pentru examenele de rezidenţiat,
medic specialist sau primar care vor fi adresate Ministerului Sănătăţii pe cale
instituţională.
Art. 8. CFCR elaborează şi revizueşte ori de câte ori este necesar Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea CFCR.
Art. 9. Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din
numărul total al membrilor.
Art. 10. Hotărârile CFCR se adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi). Hotărârile comisiei se supun aprobării Consiliului facultăţii.
Art. 11. Şedinţele CFCR nu sunt publice.
Consiliul Facultăţii de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu
Mureş a aprobat prezentul regulament în data de 9 ianuarie 2018.
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