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Introducere
Planul operaţional al Facultăţii de Medicină Dentară pentru anul 2018 este întocmit în acord cu Planul strategic al Facultăţii de
Medicină Dentară şi cu Planul strategic de dezvoltare instituţională, elaborate pentru perioada 2016-2020. Considerând ca elemente
esenţiale responsabilitatea, eficienţa şi performanţa, echipa de management a Facultăţii de Medicină Dentară, propune pentru anul 2018
următoarele obiective şi acţiuni:
Domeniu

Acţiuni propuse pentru realizarea obiectivului

Responsabili

Termen

Obiective
I. Învăţământ
1. Admiterea la programele de studii - Organizarea examenului de admitere pentru programele de
de licenţă şi de masterat
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
- Promovarea programului de studii în limba engleză și
atragerea studenţilor internaţionali
- Extinderea ofertei educaţionale prin iniţierea unui nou
program de studii de master: Reabilitare Orală Estetică
- Promovarea programului de studii de master şi organizarea
examenului de admitere
2. Continuarea procesului de reformă - Consolidarea mecanismelor procesului de reformă
curriculară
curriculară la nivelul facultăţii
- Extinderea procesului de reformă curriculară la programul
de studii Tehnică Dentară
- Reevaluarea conţinutului din fişele de disciplină
- Consolidarea mecanismelor de evaluare a cunoştinţelor
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- Decan
- Prodecan
- Colaborare cu
Prorector didactic
şi Prorector relaţii
internaţionale

- Decan
- Responsabil
program master
- Decan
- Coordonator
CEIPSCU domeniul
Medicina Dentară
- Comisia de
strategie, reformă

Martie Septembrie
2018

Martie Decembrie
2018

Ministerul Educaţiei Naţionale
ROMÂNIA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

3. Revizuirea planurilor de
învăţământ

4. Măsuri administrative de
reorganizare a procesului didactic

5. Asigurarea condiţiilor optime
pentru efectuarea practicii de
specialitate

studenţilor prin punerea accentului pe verificarea continuă,
pe parcursul semestrului
- Participarea unui număr lărgit de cadre didactice la sesiuni
de training realizate de experţi locali: module Case-based
Learning, Problem-based learning, Abilităţi de comunicare,
Tehnici de evaluare a cunoştinţelor
- Analiza de etapă privind modul de aplicare a Strategiei de
reformă curriculară şi a măsurilor adoptate în anul 2017
- Participarea titularilor de cursuri la sesiunile de instruire
privind utilizarea platformei de evaluare UCAN - Item
Management System
- Întocmirea planurilor de învăţământ pentru anul universitar
2018-2019
- Promovarea cursurilor interdisciplinare, de tip integrativ
- Lărgirea ofertei de discipline opţionale şi introducerea în
planul de învăţământ a disciplinelor facultative

- Restructurarea anului universitar: organizarea examenului
de licenţă în luna iulie 2019
- Eficientizarea formațiilor de studiu pentru utilizarea
judicioasă a resurselor existente și optimizarea raportului
număr studenți/cadru didactic în cadrul activităților practice
- 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
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şi dezvoltare
curriculară
- Şefi de disciplină

- Decan
- Directori de
departament
- Comisia de
strategie, reformă
și dezvoltare
curriculară
- Decan
- Prodecan
- Coordonator
CEIPSCU domeniul
Medicina Dentară

Mai Iulie 2018

- Prodecan
- Coordonator
activităţi practică

Iulie Septembrie
2018

Mai Septembrie
2018
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6. Utilizarea eficientă a platformelor
de tip e-learning

7. Îmbunătăţirea sistemului de
obţinere de abilităţi practice de către
studenţi

8. Eficientizarea activităţilor clinice
specifice

9. Asigurarea suportului de material
didactic

de specialitate şi alţi agenţi economici
- Promovarea şi utilizarea facilităţilor moderne de predare şi
de comunicare (e-books, e-lessons), actualizarea platformei
integrate de e-learning (RoELME)
- Utilizarea catalogului online
- Promovarea platformei de evaluare UCAN
- Extinderea şi diversificarea activităţilor de simulare
convenţională la nivelul Compartimentului de simulare al
Facultăţii de Medicină Dentară
- Desfăşurarea lucrărilor practice ale disciplinei Urgenţe
medico-chirurgicale în medicina dentară în Centrul de
Simulare şi Abilităţi Practice (CSAP)
- Folosirea Caietului de abilităţi practice (discipline clinice) şi a
Raportului de laborator (discipline preclinice)
- Diversificarea şi promovarea ofertei de servicii medicale de
specialitate, inclusiv servicii de imagistică furnizate la nivelul
Centrului Integrat de Medicină Dentară (CIMD)
- Armonizarea activităţilor între Serviciul Triaj şi
compartimentele clinice de specialitate
- Dobândirea statutului şi înfiinţarea Ambulatoriului de
specialitate Stomatologie
- 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
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de specialitate
- Toate cadrele
didactice
- Coordonator
CEIPSCU domeniul
Medicina Dentară
- Şefi de disciplină
- Titulari de curs

Permanent

Permanent

- Decan
Permanent
- Responsabil Triaj
- Șefi de discipline
- Coordonatori
rezidențiat
- Administrator
CIMD
- Şefi de disciplină Permanent
- Titulari de cursuri
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10. Examenul de licenţă

11. Pregătirea postuniversitară şi
rezidenţiat

1. Creşterea numărului de proiecte
de cercetare ştiinţifică, sprijinirea
depunerii de proiecte și suport
pentru derularea granturilor/
proiectelor câștigate

2. Reorganizarea activităţii de
cercetare

- Corelarea bibliografiei de licenţă cu cea de rezidenţiat
- Elaborarea unui set nou de teste tip pentru examen
- Organizarea examenului de licenţă
- Pregătirea şi lansarea ofertei de cursuri postuniversitare
pentru anul universitar 2018-2019
- Organizarea examenului de admitere în rezidenţiat în
domeniul Medicină Dentară
- Organizarea cursurilor pentru rezidenţi
- Intensificarea pregătirii clinice a rezidenţilor la nivelul CIMD
şi Clinicii de chirugie oro-maxiolo-facială
II. Cercetare ştiinţifică
- Stimularea cadrelor didactice în depunerea de cereri de
finanţare în cadrul competiţiilor internaţionale şi naţionale
(Orizont 2020, PNCDI III), locale (CIGCS) şi cu finanţare privată
- Menținerea la zi a informațiilor legate de oportunitățile de
finanțare a cercetării ştiinţifice
- Identificarea unor arii de cercetare capabile să atragă
proiecte inovative
- Stimularea colaborării cu Facultatea de Inginerie,
Universitatea “Petru Maior”, în cadrul consorţiului universitar
- Suport tehnic pentru managementul proiectelor în derulare
- Lărgirea paletei temelor de cercetare interdisciplinare pe
baza colaborărilor cu Facultatea de Medicină, Facultatea de
Farmacie, Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii
“Petru Maior”
- Formarea de echipe de cercetare pe teme complementare
- Utilizarea infrastructurii existente la nivelul Facultății de
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- Decan
- Prodecan
- Şefi de discipline
- Decan
- Prodecan
- Coordonatori
rezidențiat

Martie Septembrie
2018
Permanent

- Prodecan
- Directori de
departament
- Colaborare cu
Departamentul
Proiecte Europene
şi de Cercetare

Permanent

- Prodecan
- Şefi de discipline

Martie Decembrie
2018
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3. Doctorat, abilitare

4. Publicații științifice

5. Organizarea de manifestări
științifice locale, naționale și
internaționale

Medicină şi Facultăţii de Farmacie
- Dezvoltarea unui parteneriat cu CCAMF
- Accesul la studii de doctorat a şefilor de promoţie şi a
absolvenților interesaţi de cariera didactică şi de cercetare
- 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 eficientă a rezultatelor finale şi intermediare
ale activităţilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică prin
publicare în reviste cotate ISI şi indexate ISI/BDI
- Înfiinţarea revistei Acta Stomatologica Marisiensis
- Susţinerea revistelor Universităţii: Acta Medica Marisiensis,
Revista Romana de Medicină de Laborator
- Sprijinirea, prin infrastructura existentă, a cadrelor didactice
și studenților în organizarea de manifestări științifice locale şi
naţionale cu participare internaţională, sub egida UMF şi a
altor societăţi profesionale
- Implicarea în organizarea “Zilelor UMF” și “Conferinței
doctoranzilor și postdoctoranzilor”
- Intensificarea colaborării cu Colegiul Medicilor Dentişti
Mureş privind organizarea şi promovarea evenimentelor
III. Resursa umană
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- Directori de
departament
- Conducători de
doctorat

Septembrie
2018

Permanent

- Colaborare cu
Prorector ştiinţific
- Editor şef ASM
- Prodecan

Permanent

- Decan
- Prodecan
- Conducători de
doctorat
Martie Decembrie
2018
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1. Ocuparea posturilor didactice
vacante şi fidelizarea personalului
didactic al facultăţii

2. Evaluarea activităţii cadrelor
didactice şi a personalului didactic
auxiliar

1. Susţinerea şi promovarea

- Alcătuirea statelor de funcţii pentru anul universitar 20182019 în raport cu strategia de dezvoltare a facultăţii şi a
departamentelor
- Scoaterea la concurs a posturilor didactice pentru anul
universitar 2018-2019, vizând creşterea gradului de ocupare
cu personal didactic şi optimizarea ponderii posturilor
ocupate de profesori şi conferenţiari la toate programele de
studii, ţinând cont de noile criterii CNATDCU de promovare
- Lărgirea bazei piramidei cu personal didactic tânăr,
recrutarea în cariera didactică şi accesul la studii de doctorat a
tinerilor absolvenţi şi rezidenţilor (interni) cu potenţial
didactic şi de cercetare
- Stimularea studenţilor şi rezidenţilor pentru implicarea în
activităţi didactice: statut de preparator demonstrator
(dicipline preclinice ) respectiv 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
- Extinderea ofertei de activităţi la nivelul facultăţii şi Centrului
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- Decan
- Directori de
departamente
- Şefi de discipline

Septembrie
2018
Noiembrie
2018

Permanent
- Directori de
departamente
- Comisia CEAC

Februarie Octombrie
2018

- Prodecan

Permanent
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activităţii studenţeşti

Integrat de Medicină Dentară prin programul VIFU Voluntariat în folosul Universităţii
- Consolidarea relaţiei cu organizaţiile studenţeşti de la nivelul
facultăţii (Organizaţia Studenţească de Medicină Dentară
OSMD, Platforma de Medicină Dentară FOK Platform)
- Susţinerea revistei Vita StuDentis şi sprijinirea colectivului
redacţional
2. Atragerea studenţilor în activităţile - Susţinerea cercurilor științifice studențești existente la
de cercetare ştiinţifică
nivelul facultăţii şi înfiinţarea de noi cercuri ştiinţifice
- Adaptarea temelor de cercetare din cadrul cercurilor
ştiinţifice la cerinţele şi preocupările studenţeşti în domeniul
cercetării
- 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
1. Asigurarea unui management
eficient la nivelul decanatului și
Centrului Integrat de Medicină
Dentară

V. Management academic
- Utilizarea eficientă a sistemului de management academic University Management System
- Utilizarea catalogului online
- Creşterea rolului CEAC de la nivelul facultăţii în susţinerea
deciziilor Consiliului Profesoral
- Exploatarea eficientă a infrastructurii de educaţie şi
cercetare de care dispune Centrul Integrat de Medicină
Dentară și Compartimentul de Simulare
- Promovarea şi diversificarea serviciilor medicale prestate de
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- Coordonator al
activităţii de
tutoriat
- Reprezentanţi ai
studenţilor

- Prodecan
Permanent
- Coordonatori CȘS
- Coordonator
activitate tutoriat

Martie Aprilie 2018

- Decan
- Prodecan
- Directori de
departament
- Comisia CEAC
- Responsabil Triaj
- Coordonatori
rezidenţiat

Permanent
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2. Infrastructura

3. Asigurarea calității

4. Internaționalizarea și consolidarea
poziției Facultății de Medicină
Dentară

studenţi şi rezidenţi în cadrul activităţilor clinice
- Eficientizarea serviciului Triaj și a serviciului Radiologie
- Practicarea tarifelor accesibile la nivelul Centrului Integrat de
Medicină Dentară, creșterea adresabilității pacienților către
studenți și rezidenți
- 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 din cadrul Centrului Integrat de Medicină Dentară
- Continuarea demersurilor pentru înfiinţarea Centrului de
simulare aplicată în Medicina Dentară
- Susţinerea Departamentului de Asigurare a Calităţii în
îndeplinirea obiectivelor strategice
- Aplicarea procedurilor și regulamentelor consecutive
implementării standardului de calitate ISO 9001
- Revizuirea Procedurii Operaționale privind prestarea
serviciilor medicale de specialitate la nivelul CIMD
- 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 master Tehnologii protetice pe
implanturi
- Promovarea programului de studii Medicină Dentară - limba
engleză, atragerea de candidați și creșterea calității
studenților internaționali admiși
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- Decan
- Prodecan
- Directori de
departament

Permanent

- Decan
- Directori de
departament
- Comisia CEAC
- Reprezentant
DAC

Permanent

- Responsabil
master

Iunie 2018

- Prodecan
- Colaborare cu
Departamentul

Permanent
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5. Relații publice

- Promovarea programului Erasmus +
- Creșterea numărului de acorduri bilaterale în domeniu
- Creșterea numărului de mobilități de studiu pentru studenți
și cadre didactice, creșterea numărului de mobilități de
plasament pentru studenți, masteranzi și doctoranzi
- Invitarea unor personalități științifice în domeniu, cu ocazia
evenimentelor științifice organizate de Facultate și
Universitate
- Stimularea colaborărilor didactice și științifice cu facultățile
din țară, încurajarea mobilităţilor şi schimburilor interuniversitare ale studenţilor în cadrul programelor InterDentis
- Susţinerea activităţii Compartimentului de Relații Publice
UMF şi colaborare pentru elaborarea unei strategii de
promovare a ofertei educaționale a facultății
- Promovarea serviciilor medicale de specialitate oferite de
studenţi şi medici rezidenţi
- 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
Conf. univ. dr. Cristina Ioana Bica
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Rel. Internaționale

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

Permanent

