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Introducere
Planul operaţional al Facultăţii de Medicină Dentară pentru anul 2020 este întocmit în acord cu Planul strategic al Facultăţii de
Medicină Dentară şi cu Planul strategic de dezvoltare instituţională, elaborate pentru perioada 2020-2024. Considerând ca elemente esenţiale
responsabilitatea, eficienţa şi performanţa, echipa de management a Facultăţii de Medicină Dentară, propune pentru anul 2020 următoarele
obiective şi acţiuni:
Domeniu

Acţiuni propuse pentru realizarea obiectivului

Responsabili

Termen

Obiective
I. Învăţământ
1. Asigurarea condițiilor de
- Instruirea privind platforma E-learning Microsoft Office 365
desfășurare a activităților didactice în - Desfășurarea activităților didactice online
sem. II, anul universitar 2019-2020,
- Realizarea evaluărilor formative pe parcusul modulelor și a
în condițiile pandemiei
evaluărilor finale; organizarea examenului sumativ
- Monitorizarea desfășurării activităților didactice
2. Admiterea la programele de studii - Acțiuni de suport oferite Oficiului pentru admitere în
de licenţă şi de masterat
promovarea programelor de studii de licență ale facultății
- Promovarea programului de studii în limba engleză și
atragerea studenţilor internaţionali
- Organizarea examenului de admitere pentru programele de
studii de licenţă Medicină Dentară şi Tehnică Dentară
- Implicarea în desfăşurarea examenului de tip early admission
şi regular admission pentru programul de studii Medicină
Dentară - limba engleză

- Echipa de
implementare
- Decan
- Responsabili de
la discipline
- Prodecan
responsabil

Martie - Iulie
2020

Martie Septembrie
2020

- Membrii în
comisia de
admitere
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- Promovarea programului de studii de master Reabilitare
Orală Estetică şi organizarea examenului de admitere

3. Analiza performanțelor
programelor de studii existente

- Evaluarea indicatorilor de performanță
- Realizarea unei strategii de lucru

4. Revizuirea modului de predare și
de evaluare, extinderea utilizării
platformelor de tip e-learnig și
networking

- Utilizarea resurselor digitale de predare și comunicare (elearning, learning space, e-books, e-lessons), a platformei
Microsoft Ofice 365
- Consolidarea mecanismelor de evaluare formativă a
studenţilor (pe parcursul modulelor)
- Implementarea unor metode de evaluare adaptate modului
de predare
- Continuarea cursurilor de instruire a cadrelor didactice la
sesiuni de training realizate de experţi locali: module Casebased Learning, Problem-based learning, Abilităţi de
comunicare, Tehnici de evaluare a cunoştinţelor
- Întocmirea planurilor de învăţământ pentru anul universitar
2020-2021
- Analiza disciplinelor în raport cu conținutul predărilor,
relevanței, nivelul actual al cunoașterii
- Reevaluarea fişelor de disciplină: conținut, actualitate
- Revizuirea și actualizarea bibliografiilor pentru fiecare

5. Revizuirea planurilor de
învăţământ și conținutul disciplinelor

- Responsabil
program master
- Decan
- Responsabili
programe de studii
- Decan
- Coordonator
CEIPSCU domeniul
Medicina Dentară
- Comisia de
strategie, reformă
şi dezvoltare
curriculară
- Şefi de disciplină

- Decan
- Responsabili
programe de studii
- Comisia de
strategie, reformă
și dezvoltare

Mai 2020

Martie Decembrie
2020

Mai Iulie 2020

Septembrie
2020
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6. Măsuri administrative de
reorganizare a procesului didactic

7. Asigurarea condiţiilor optime
pentru efectuarea practicii de
specialitate

8. Îmbunătăţirea abilităţilor practice

9. Eficientizarea activităţilor clinice
specifice

disciplină
- Promovarea cursurilor interdisciplinare, de tip integrativ
- Lărgirea ofertei de discipline opţionale şi facultative
- Organizarea procesului de învățământ în sistem modular
- Organizarea examenului sumativ pentru semestrul II al
anului universitar 2019-2020
- Eficientizarea formațiilor de studiu pentru utilizarea
judicioasă a resurselor existente și optimizarea raportului
număr studenți/cadru didactic în cadrul lucrărilor practice și
stagiilor clinice
- Organizarea unitară a examinării studenților
- Flexibilitate în stabilirea intervalului pentru efectuarea
practicii de specialitate pe perioada verii
- Promovarea relaţiilor cu partenerii din mediul privat: clinici
de specialitate şi alţi agenţi economici
- Organizarea practicii pentru anii terminali
- Operaționalizarea centrului de simulare Sim3Dprint al
facultății
- Extinderea şi diversificarea activităţilor de simulare aplicată
în stomatologie la nivelul centrului de simulare
- Revizuirea Caietului de abilităţi practice (discipline clinice) şi
a Raportului de laborator (discipline preclinice)
- Diversificarea şi promovarea ofertei de servicii medicale de
specialitate și a serviciilor de imagistică furnizate la nivelul

curriculară
- Titulari cursuri
- Decan
Iulie - Prodecani
Septembrie
- Responsabili
2020
programe de studii
- Directori de
departament

- Prodecani
- Coordonator
activităţi practică
de specialitate

Iulie Septembrie
2020

- Responsabil
implementare
- Grup de experți

Martie Decembrie
2020

- Şefi de disciplină

Mai - Iulie
2020
Permanent

- Decan
- Responsabil Triaj
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Centrului Integrat de Medicină Dentară (CIMD)
- Armonizarea activităţilor între Serviciul Triaj şi
compartimentele clinice de specialitate
10. Asigurarea suportului de material
didactic

11. Examenul de licenţă

12. Pregătirea postuniversitară şi
rezidenţiat

- Actualizarea suportului de cursuri şi alte materiale didactice
- Asigurarea suportului propriu de material didactic în limba
engleză, editat sau/şi în format electronic, la disciplinele de
specialitate ale programului Medicină Dentară - limba engleză
- Însuşirea şi aplicarea mecanismelor online de precomandă a
materialelor didactice
- Realizarea de cursuri video pentru anumite discipline, cu
sprijinul UMFST-Tv
- Elaborarea setului de teste tip pentru examenul de licență la
programul de studii Medicină dentară - limba engleză
- Revizuirea seturilor de teste tip pentru examenul de licență
la programele de studii Medicină dentară, Tehnică dentară
- Evaluarea antiplagiat a lucrărilor de licenţă
- Organizarea examenului de licenţă în raport cu specificul
programelor de studii
- Pregătirea şi lansarea ofertei de cursuri postuniversitare
pentru anul universitar 2020-2021
- Organizarea cursurilor pentru rezidenţi
- Intensificarea pregătirii clinice a rezidenţilor la nivelul CIMD
şi Clinicii de chirugie oro-maxilo-facială

- Coordonatori
rezidențiat
- Administrator
CIMD
- Şefi de disciplină Permanent
- Titulari de cursuri

- Decan
- Prodecani
- Şefi de discipline

Aprilie Septembrie
2020

- Decan
- Prodecani
- Coordonatori
rezidențiat

Iunie 2020
Permanent
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13. Infrastructura

1. Sprijinirea depunerii de proiecte
de cercetare și suport pentru
derularea granturilor/ proiectelor
câștigate

2. Reorganizarea activităţii de
cercetare

3. Doctorat, abilitare

- Demararea proiectelor privind înființarea a două laboratoare
aplicate pentru disciplinele Materiale dentare și Reabilitare
orală
- Modernizarea compartimentului actual de simulare
- Crearea și operaționalizarea centrului de învățare în
medicina dentară (Sim3DPrint)
II. Cercetare ştiinţifică
- Stimularea cadrelor didactice în depunerea de cereri de
finanţare - apeluri naționale și europene pentru proiecte cu
priorități în domeniu: simulări aplicate în medicina dentară,
măsuri comunitare de sănătate publică orală
- Menținerea la zi a informațiilor legate de oportunitățile de
finanțare a cercetării ştiinţifice
- Suport tehnic pentru managementul proiectelor în derulare
- Actualizarea domeniilor de cercetare prioritare
- Demararea activităților în Laboratorul de cercetări avansate
în reabilitarea orală complexă cu agregare implantară i-SPOR
SciLab și consolidarea relației cu partenerii economici
implicați
- Utilizarea infrastructurii existente la nivelul Facultății de
Medicină, Facultăţii de Farmacie și Facultății de inginerie
- Dezvoltarea colaborărilor cu CCAMF
- Accesul la studii de doctorat a şefilor de promoţie şi a
absolvenților interesaţi de cariera didactică şi de cercetare

- Decan
- Administrator
CIMD
- Responsabil
implementare

Martie Decembrie
2020

- Prodecan
responsabil
- Colaborare cu
Departamentul
Proiecte Europene
şi de Cercetare

Permanent

- Prodecan
responsabil
- Coordonator lab.
de cercetare

Permanent

- Şefi de discipline

- Conducători de
doctorat

Septembrie
2020
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4. Publicații științifice

5. Organizarea de manifestări
științifice locale, naționale și
internaționale

1. Ocuparea posturilor didactice
vacante şi fidelizarea personalului

- Promovarea şi susţinerea temelor de doctorat derulate în
cotutelă internaţională
- Sprijinirea doctoranzilor în activitatea de cercetare prin
programe de mobilităţi internaţionale
- Implicarea doctoranzilor în activităţile didactice
- Susţinerea cadrelor didactice care au criterii de abilitare în
vederea obţinerii atestatului de abilitare şi certificării de a
conduce lucrări de doctorat
- Diseminarea rezultatelor finale şi intermediare ale
activităţilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică prin publicare
în reviste cotate ISI şi indexate ISI/BDI
- Promovarea revistei Acta Marisiensis seria Stomatologica și
indexarea BDI
- Sprijinirea, prin infrastructura existentă, a cadrelor didactice
și studenților în organizarea de manifestări științifice locale şi
naţionale cu participare internaţională, sub egida UMFST şi a
altor societăţi profesionale
- Implicarea în organizarea “Zilelor UMFST” și “Conferinței
doctoranzilor și postdoctoranzilor” - secțiunea Med. Dentară
- Consolidarea relației cu Colegiul Medicilor Stomatologi
Mureş privind organizarea şi promovarea evenimentelor
III. Resursa umană
- Alcătuirea statelor de funcţii pentru anul universitar 20202021 în raport cu strategia de dezvoltare a facultăţii

Permanent

- Toate cadrele
didactice
- Editor şef
- Prodecan
responsabil
- Decan
- Prodecan
responsabil
- Coordonator
activități de
tutoriat
- Conducători de
doctorat

Permanent

- Decan
- Directori de

Septembrie
2020

Permanent

Decembrie
2020
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didactic al facultăţii

2. Evaluarea activităţii cadrelor
didactice şi a personalului didactic
auxiliar

1. Smart education

- Scoaterea la concurs a posturilor didactice pentru anul
universitar 2020-2021, vizând creşterea gradului de ocupare
cu personal didactic şi optimizarea ponderii posturilor
ocupate de profesori şi conferenţiari
- Lărgirea bazei piramidei cu personal didactic tânăr,
recrutarea în cariera didactică şi accesul la studii de doctorat a
tinerilor absolvenţi, masteranzilor şi rezidenţilor cu potenţial
didactic şi de cercetare
- Stimularea studenţilor şi rezidenţilor pentru implicarea în
activităţi didactice: statutul de preparator demonstrator
(dicipline preclinice ) și de intern (discipline clinice)
- Oferirea de oportunităţi de dezvoltare profesională
personalului didactic auxiliar
- Aplicarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice
(autoevaluarea, evaluarea cadrelor didactice de către
studenţi, evaluarea colegială, evaluarea de şeful ierarhic)
- Analiza rapoartelor sintetice privind evaluarea cadrelor
didactice şi stabilirea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea
procesului educaţional
- Îmbunătăţirea procedurii de evaluare a personalului din
cadrul serviciilor administrative
IV. Relaţia cu studenţii
- Stimularea aptitudinilor studenților în utilizarea pe scară
largă a tehnicilor digitale în procesele de predare, învățare,

departamente
- Şefi de discipline

- Directori de
departamente
- Comisia CEAC

- Responsbili de la
discipline

Octombrie
2020

Permanent
Februarie
2020

Permanent
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2. Susţinerea şi promovarea
activităţii studenţeşti

3. Atragerea studenţilor în activităţile
de cercetare ştiinţifică

1. Asigurarea unui management

studiu individual și interacțiune
- Implementarea programelor remediale pentru creșterea
rezultatelor la învățătură
- Familiarizarea cu software de management stomatologic
- Extinderea ofertei de activităţi la nivelul facultăţii şi Centrului
Integrat de Medicină Dentară prin programul VIFU
- Consolidarea relaţiei cu organizaţiile studenţeşti de la nivelul
facultăţii (OSMD, FOK Platform)
- Consolidarea relaţiei cu studenții internaționali de la
programul de studii Medicină dentară - limba engleză
- Susţinerea revistei Vita StuDentis şi sprijinirea colectivului
redacţional
- Activarea studenților cu abilități de cercetător și crearea
unui portofoliu de teme de cercetare în cadrul viitoarei
structuri Junior Research Academy
- Susţinerea cercurilor științifice studențești existente la
nivelul facultăţii
- Cooptarea studenţilor cu rezultate bune în echipele din
cadrul contractelor/granturilor de cercetare ştiinţifică
- Sprijinirea evenimentelor științifice organizate de către
organizaţiile studenţeşti: Congresul Marisiensis, Congresul
TDK, Simpozionul OSMDentis
V. Management academic
- Exploatarea eficientă a infrastructurii de educaţie şi

- Grup de experți

- Prodecan
responsabil

Permanent

- Coordonator al
activităţii de
tutoriat
- Reprezentanţi ai
studenţilor
- Prodecan
Permanent
responsabil
- Coordonatori CȘS
- Coordonator
activitate tutoriat

Martie Noiembrie
2020
- Decan

Permanent
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eficient la nivelul Decanatului și
Centrului Integrat de Medicină
Dentară

2. Infrastructura

3. Centru de cost

cercetare de care dispune Centrul Integrat de Medicină
Dentară, Centrul de simulare, Compartimentul de imagistică
stomatologică
- Utilizarea eficientă a sistemului de management academic University Management System
- Creşterea rolului CEAC de la nivelul facultăţii în susţinerea
deciziilor Consiliului Profesoral
- Susținerea parteneriatelor cu firmele și companiile de
aparatură şi produse stomatologice, dispuse să susţină
componente ale procesului clinic educaţional
- Identificarea de surse de finanțare și accesarea de fonduri
pentru dezvoltarea și modernizarea laboratorului de tehnică
dentară
- Identificarea de surse de finanțare private pentru crearea a
două laboratoare aplicate (preclinic și clinic)
- Operaționalizarea Centrului de învățare în Medicina Dentară
(Sim3DPrint)
- Realizarea unui centru de cost pe structura Facultății de
Medicină Dentară
- Analiza cheltuielilor curente asociate activităților, utilizarea
optimă a resurselor și asigurarea sustenabilității financiare la
nivelul facultății
- Promovarea şi diversificarea serviciilor medicale prestate de
studenţi şi rezidenţi în cadrul activităţilor clinice

- Prodecani
- Directori de
departament
- Comisia CEAC
- Responsabil Triaj
- Coordonatori
rezidenţiat
- Administrator
CIMD
- Decan
- Prodecan
- Directori de
departament
- Responsabili de
la disciplinele
implicate
- Decan
- Responsabil Triaj
- Administrator
CIMD
- Responsabil
laborator tehnică
dentară

Permanent

Iunie 2020

Permanent
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4. Asigurarea calității

5. Internaționalizarea și consolidarea
poziției Facultății de Medicină
Dentară

- Eficientizarea serviciului Triaj și a serviciului Radiologie
- Practicarea tarifelor accesibile la nivelul Centrului Integrat de
Medicină Dentară, creșterea adresabilității pacienților către
studenți și rezidenți
- Susţinerea Departamentului de Asigurare a Calităţii în
îndeplinirea obiectivelor strategice
- Aplicarea procedurilor și regulamentelor consecutive
implementării standardului de calitate ISO 9001
- Propuneri de includere în corpul de audit intern a cadrelor
didactice din facultate, cu pregătire în domeniul SMC
- Pregătirea documentelor în vederea evaluării ARACIS a
programului de studii de licență Medicină dentară - limba
engleză
- Promovarea programului de studii Medicină Dentară - limba
engleză, atragerea de candidați și creșterea calității
studenților internaționali admiși
- Promovarea programului Erasmus +
- Creșterea numărului de acorduri bilaterale în domeniu
- Creșterea numărului de mobilități de tip outcoming și
incoming pentru studenți și cadre didactice, creșterea
numărului de mobilități de plasament pentru studenți,
masteranzi și doctoranzi
- Stimularea colaborărilor didactice și științifice cu facultățile
din țară, încurajarea mobilităţilor şi schimburilor inter-

- Decan
- Directori de
departament
- Comisia CEAC
- Reprezentant
DAC
- Persoana de
contact
- Prodecani
- Colaborare cu
Departamentul
Rel. Internațional,
Oficiul pentru
admitere

Permanent

Noiembrie Decembrie
2020
Permanent
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6. Relații publice

universitare ale studenţilor în cadrul programelor InterDentis
- Susţinerea activităţii Compartimentului de Relații Publice
UMFST şi colaborare pentru elaborarea unei strategii de
promovare a ofertei educaționale a facultății
- Promovarea serviciilor medicale de specialitate
stomatologică oferite de studenţi şi medici rezidenţi
- Promovarea serviciilor de imagistică dentară ce se
efectuează în Centrul Integrat de Medicină Dentară
- Actualizarea paginii web a facultății în limbile română,
maghiară, engleză
- Susţinerea evenimentelor și campaniilor de profilaxie orală
inițiate de organizațiile studențești
- Facebook (pagina facultăţii şi evenimentele specifice)
- Promovarea în presa scrisă şi online a evenimentelor proprii

- Decan
- Prodecani
- Directori de
departament
- Coordonatori
rezidenţiat
- Colaborare
Compartiment PR
- Reprezentanţi
studenţi

Permanent

Decan,
Prof. dr. Cristina Ioana Bica
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